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I.
Ran de Protestant, die het Heilige land bezoekt, zich een
pelgrim noemen? Ik geloof het niet. Deze naam zou hem inlijven in het groote leger, dat eeuw na eeuw, uit aIle landen,
mannen en vrouwen, tot kinderen toe, naar het Oosten heeft
gestuwd om de heilige plaatsen te bezoeken. Maar durf ik dit
matte woord bezigen? Voor den pelgrim is de reis naar Palestina
niet maar een bezoek. Het is een geloofsdaad, de vervulling
van een zielewensch. Hij gaat niet rond om te zien, te bewonderen, te laken misschien. IIij kust de heilige steenen. Hij aan..
bidt de gewijde herinneringen. Lichaam en ziel vereenigen zich
met het geestelijke verleden en in deze vereeniging wordt hij
gereinigd en vernieuwd.
Dergelijke pelgrimstochten zijn eeuwen oud. Zij reiken terug
in de voor-Christelijke oudheid, toen de Israelleten nit de verstrooitng opgingen naar de Heilige stad, AIleen de eerste Christen'held kent ze niet. Zij heeft genoeg aan den verheerlijkten
Christus, .en is te zeer vervuld met het J eruzalem, dat boven
Is. Zij ziet de verwording van het aardsche Jeruzalem en de
ontwijding van het Heilige land, hoezeer ernstig, met kalmte,
ja zelfs met iets van vreugde aan. Het moet zoo zijn. Gods
oordeel wordt voltrokken. De oude bedeeling heeft uitgediend.
Als hare zichtbare teekenen verdwijnen breekt de geestelijke
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werkelijkheid te helderder door. De werkzaamheid van den
Geest bindt zich aan geen bodem, vormen, nationaliteit. Ret
Christendom is universeel. Een nieuwe, wijde sfeer heeft zich
buiten Palestina geopend, die van het Romeinsche wereld-rijk, dat
op zijn beurt voor het Koninkrijk der hemelen zal plaats maken,
Wendde men zoo aan het Heilige land den rug toe, deze
houding heeft zich langzamerhand gewijzigd. De Chrisfenen der
derde en vooral der vierde eeuw werden weer bevangen door
heimwee naar de heilige plaatsen. Tijdelijk waren deze in de
macht van het heidensche Rome geweest, dat ze had ontwijd
en verwoest. Maar het heidensehe Rome wordt Christelijk.
Constantijn wordt keizer. Een Christelijk wereldrijk ontstaat.
Nu ligt Palestina voor de Christenen open, en hoe stemt deze
omstandigheid overeen met den aard der toenmalige vroomheid,
die op het aardsehe en zinnelijke in den godsdienst den nadruk
begint te leggen. Daarvoor moet men in Palestina zijn. Met
schrik ontdekt men hoe de onde herinneringen zijn verwaaid,
verward, verdwenen. Men zoekt gretig en men vindt wat men
zoekt, zelfs meer dan date Constantijn wijdt de basiliek op de
plaats van het Heilige graf en boven de grot der geboorte. Zijne
moeder Helena ontdekt het heilige kruis en menig teeken meer
in de geheimzinnige omgeving van Calvarie, De aandaeht is
gewekt. De pelgrims beginnen toe te stroomen. Zij stichten de
achtergeblevenen met hunne vaak zoo nateve reisverhalen, de
d. g. itineraria, gewijde Baedekers, zooals ook de bedevaartgangers van Rome ze plachten te geven. Maar niet allen waren
tevreden met een vluehtig bezoek en verbleekende herinneringen.
Zij vestigden zich in het Heilige land, op de gewijde plaatsen
zelve, zooals Hieronymus, die zljn eel had onder den grand, in
de onmiddellijke nabijheid van de grot der geboorte te Bethlehem, waar hij jaren lang heeft gestudeerd en gemediteerd,
geworsteld en gebeden; waar hij ook gestorven is en begraven
ligt. Met hoe weinig kan de mensch volstaan, wiens leven zich
in een streven heeft geconcentreerd.
Toen na drie eeuwen de Christelijke kerk, in den vorm der
Oostersche Staatskerk, langzamerhand afbrokkelde onder den
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vloed van Perzische en vooral van Arabische stroomingen,
werden de pelgrimstochten zooal niet gestuit dan toch zeer
bemoeilijkt. Pelgrim was dikwijls éen met martelaar. Men zag
de kerken in moskeeën vervormen, en de Christelijke gemeenten verstoren. De Christenen, ook de vreemdelingen, werden
ter nauwernood geduld. liet Mohamedanisme, in de kracht
zijner jeugd, was zonder piëteit, en het waren droeve verhalen,
die de pelgrim, indien hij al terugkeerde uit het Heilige land,
medebracht. Het Westen komt in ontroering. De pelgrim wordt
soldaat. De kruistochten ontstaan, deze wondere mengeling van
geestelijke en wereldsche motieven, die de middeleeuwen kenmerkt. Eenerzijds een praktisch belang: de handhaving van
het Oostersche Christendom met behulp van het staal tegenover
den stormloop van den Islam; anderzijds een ideëele trek: het
heimwee naar de plaatsen, die voor het realistische geloof der
middeleeuwen onlosmakelijk verbonden waren met de wortelen
van het Christelijke geloof. Vandaar de stichting van eene halfgeestelij ke, half-wereldlijke orde als die der tempelridders, de
nieuwe militie van Christus, door niemand minder dan Bernard
van Clairvaux, den geestelijken leider van den tweeden kruistocht, gewijd. En tegelijk de huivering van dezen vrome tegen
de ontaarding der geestdrift, als hij de monniken, die zich hetzij
uit weerzin tegen het gewone leven van plicht en arbeid, hetzij
uit zucht naar avontuur voor den kruistocht aanmelden, afweert
met het veelbeteekenende: „als gij het weten wilt, Clairvaux is
Jeruzalem". Maar deze nuchterheid misten de duizenden, die,
in deze eeuwen van gedroomde werkelijkheid en verwerkelijkte
droomen, zich het kruis op den schouder hebben gehecht, om
het Heilige land beurtelings te veroveren, te verliezen, te heroveren en opnieuw en voorgoed te verliezen. Sedert Sultan
Saladijn bleven de Mohamedanen heeren van het Oosten en
slechts bij gunst mochten Christen-pelgrims de heilige plaatsen
bezoeken en eenige broeders Franciskanen deze bewonen. Zoowel het een als het ander beteekende een hachelijk lot.
Toch lieten de pelgrims zich niet afschrikken. Integendeel,
in het verloop der middeleeuwen neemt de ijver toe. Het is de
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tijd, die de waardeering der godsdienstige vormen en der z.g. goede
werken op de 'spite drijft, en zoo op zijne wijze de renaissance
begeleidt en de reformatie voorbereidt. De tweede helft der vijftiende eeuw en de eerste dertig jaren der zestiende vormen
den bloeitijd der bedevaarten. Merkwaardig is in dit opzicht de
reisbeschrijving van zekeren ridder Grunenberg, Zij bevat het
eenvoudige relaas, door eigenhandige penteekeningen getllustreerd, van een leek, tegelijk devoot geloovige en nuchter man
van de wereld, die in 1486 het Heilige land bezocht 1). Ret is
een 800rt van geestelijke gezelschapsreis. De.lezer maakt kennis
met een internationaal gezelschap onder deskundige leiding.
Men scheept te Venetie in en landt te Jaffa, van waaruit men
de Heilige plaatsen bezoekt. De terugtocht heeft hetzelfde verloop. Onze reiziger is gehard; hij klaagt weinig over de lange
reis, vol gevaren en ontbering: drie en dertig weken te land
en ter zee en dat voor een verblijf in het Heilige land van drie
weken, waarbij men eindeloos wordt gekweld, mishandeld en
uitgeplunderd. Men moet de sobere beschrijving vandit alles
lezen om den schrijver toe te stemmen: "zonder ondervinding
is het niet te gelooven", Wij begrijpen, dat het "geloofd zij
God", waarmede de beschrijving eindigt, diep uit het hart van
den pelgrim is opgeweld, als hij zich de aaneenschakeling van
gevaren herinnert, die h,j achter zich heeft. De lijst van namen
teekent mannen van hooge geboorte en geleerdheid; maar velen
worden ook door het woordje "dood" onderscheiden. Alles wordt
echter overwogen door de bestemming der reis: "het land, dat
onze Heere Jezus Christus door zijn wandel in menschelijke
gestalte en de heiligste Maagd Maria geheiligd hebben". Dit is
niet maar iets algemeens. De pelgrim vat het zeer concreet en
zakelijk Ope Ret is hem bepaald te doen om de heilige plaatsen,
waaraan aflaat der heilige Roomsche Kerk verbonden is. Hij
maakt dit zijn lezers zeer duidelijk. Waar hij in zijn beschrijving een heel kruis
geteekend heeft, vindt men volkomen
aflaat van schuld en pijn; waar echter een T staat, is het niet
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1) Ritter Griinenbergs Pilgerfahrt ins Heilige Land, herausgeg. u. fibers.
von J. Goldfriedlich u. W. Franzel. Voigtlanders Quellenbiicher B 18, 1912.

INDRUKKEN VAN PALESTINA.

5

zooveel; slechts zeven jaar en zeven maal veertig dagen. Men
behoeft maar in het boekje te bladeren, vooral in het gedeelte,
dat Jeruzalem en Bethlehem beschrijft, om uit de vele kruisen
van beide soort af te leiden, hoe winstgevend deze reis voor
den pelgrim geweest is. Bijna stap na stap kan hij geheelen of
gedeeltelijken aflaat verkrijgen. Elke plaats, waar eenige herinnering aan de gewijde geschiedenis is vastgelegd, geeft hiertoe
gelegenheid. Deze winst is vele gevaren waard. Zelfs het verlies van het leven wordt ruimschoots opgewogen door den vollen
aflaat van zonden, dien men verkrijgt. Zoo gezien vormt deze
reis eene zaken-reis in zeer bizonderen zin. Toch is zij meer.
Berekening is niet alles bij deze pelgrims. Ook het gemoed laat
zich in hunne eigenaardige middeleeuwsche devotie gelden.
Als men den Heiligen bodem onder de voeten heeft en de
mis wordt gelezen, wendt zich de Franciskaner broeder tot de
pelgrims en zegt: „Gij allerliefste broeders in God, wijl gij in
den naam van God met grooten nood en moeite het land bereikt
hebt, waarin onze Verlosser om ons te verlossen dood en martelaarschap geleden heeft, en hier ook is opgestaan en ten hemel
gevaren is, zooals ons waar geloof uitwijst, en opdat gij op
gepaste wijze genade en aflaat, die de Heilige paus S. Silvester
op alle plaatsen gegeven heeft, heilzaam ontvangen moogt, wil
ik u te voren alles zeggen, en verkondig u daartoe vijf artikelen.
Ten eerste, als er soms pelgrims mochten zijn, die geen verlof
hebben van onzen heiligen vader den paus, omdat zij in den
ban zijn, van welken ban wij broeders en onze gardiaan de
macht hebben u te ontheffen dit zal thans geschieden, na
de mis. Ten tweede zult gij hebben een oprecht, sterk, Christelijk geloof. Ten derde zult gij hebben een zuiver geweten en
oprecht berouw over uwe vorige zonden, en goeden wil om niet
meer te zondigen. Ten vierde, hebt goede aandacht als gij gaat
naar de heilige plaatsen. En, lieve broeders, past op dat gij
niet op graven der heidenen treedt; zij zouden u anders dood
slaan". Onze pelgrim heeft deze artikelen ter harte genomen,
ook het vierde. Als het gezelschap zich in de kerk van het
Heilige graf laat opsluiten en daar den nacht doorbrengt, ont-
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vangt hij te middernacht op den berg Calvarië het heilige
sacrament. Het hoogtepunt der reis is bereikt. Menige aflaat,
volle en gedeeltelijke, is reeds in het bezit der pelgrims. Maar nu.
„Daar werden zoo verhaalt Grünenberg gezien vrome,
aandachtige, goede Christenen, die bij het bidden op de wijze
van een kruis knielden, met tranen, die den pelgrim vrij uit
de oogen vielen, zoodat zij het aangezicht niet nat maakten.
En ieder zeide, dat hem in al zijne levensdagen geen nacht en
zooveel tijd als wij in den heiligen tempel waren, ooit korter
geweest was. Ook, als iemand op den berg Calvarië komt, zeiden de pelgrims bijna uit éenen mond, dat niemand de halve
kracht of dapperheid van zijn lichaam meer heeft, zoo geheel
verschrokken en ernstig wordt iemand, uit de kracht en de
tegenwoordigheid van deze allerheiligste plaats". Hier laat deze
ridder zijn gevoel gaan. Het overkomt hem zelden. Nog éens,
als hij te midden van allerlei zakelijke bizonderheden over
Bethlehem verhaalt, hoe hij in den onderaardschen kruisgang
der geboortekerk te Bethlehem, op een stroozak den nacht doorbrengt en tegen den morgen de mis hoort lezen: „toen waren
de pelgrims zeer aandachtig en zeiden telkens weêr, dat zij
nooit grooter vreugde in al hunne levensdagen gehad hadden
dan in den heiligen tempel, en zich daar voor alle moeite en
ellende beloond zagen."
Zulke pelgrims ziet men nog in menigte te Bethlehem en
Jeruzalem. Het is hun om de Heilige plaatsen als zoodanig te
doen. Daar vinden zij aflaat, herhaaldelijk, volledig, overvloedig.
Is iets op aarde meer begeerlijk? Zoo begrijpt men, dat in dit
voorjaar alleen uit Beieren, naar een hunner landgenooten mij
verhaalde, duizenden Roomsch-Catholieke bedevaartgangers Jeruzalem hebben bezocht. Hun - ijver wordt slechts door dien der
Grieksch-Catholieken overtroffen. Dezen vertegenwoordigen een
nog grover vorm van Christendom. Bij groote drommen komen
zij tot uit de afgelegene dorpen van Rusland, te voet, den knapzak op den rug, naar Jeruzalem en den Jordaan. De reis kost
hun weinig geld, velen niet meer dan 20, 25 gulden, maar op
hoeveel ontbering komt zij hun te staan; niet zelden zelfs op
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den dood. Maar hoe groot daartegenover de bevrediging, de
wellust bijna, van den moesjik, die den grafsteen des Heeren mag
kussen of zich onderdompelen in den Jordaan. Zelfs de dood
is een vreugde in het Heilige land. Ik zag bij J eruzalem een
Russische begrafenis het Grieksche gedeelte van Gethsemane ook Gethsemane is verdeeld - binnengaan. De doode, een bejaard
man, lag op de open baar, het gelaat zichtbaar, omringd en gevolgd
door een menigte van zijn mede-pelgrims, onder muziek en gebeden. Is er grooter voorrecht denkbaar dan op de gewijde reis zelve
te sterven te J eruzalem en te worden begraven in Gethsemane?
De reisgenooten kunnen hem slechts benijden en ook zijne verwanten zullen hem niet beklagen, als hij niet terugkeert, omdat hij
daar zoo achtergebleven is. Hoe drukt zulk een groep van zingende
pelgrims, als zij aaneengesloten, instinktmatig van plaats tot plaats
trekken, de ondoofbare kracht van een godsdienst uit, die in
het zichtbare het onzichtbare zoekt en meent te omhelzen. Ret
is dezen mannen en vrouwen uit het land van 'I'olstot ernst
in hun vroomheid. Zij geven zich geheel, blindelings, om de
godheid evenzoo te ontvangen. Z\j heeten Christenen, maar wat
hebben zij eigenlijk te doen met Christus, niet dien der relieken,
maar dien van het Evangelie? Toch wordt hunne doffe, zwaarmoedige vroomheid bijna sympathiek, vergeleken bij het vertoon
der derwischen, die Jeruzalem, als de voor den Mohammedaan
na Mekka meest heilige plaats der wereld, bezoeken. Dit zijn
uitzinnigen, die zich onder heftige gebaren voortbewegen, bij
beurte hun gebed uitschreeuwend, tot zij uitgeput bij den weg
neervallen, om, tot adem gekomen, hetzelfde bedrijf voort te
zetten, Wat bezielt deze menschen ? Is het nog godsdienst te
noemen? Deze vragen stellen is uitdrukking geven aan het
besef, dat dergelijke vormen van bedevaarten het den Protestant,
die het Heilige land bezoekt, moeilijk maken zich den naam
van pelgrim ook maar te laten aanleunen. Nergens meer dan
daar beseft hij, dat de tijd is gekomen, waarvan Jezus, komende
van J eruzalem, aan den voet van den Gerizim tot de Samaritaansche vrouw zeide: "Geloof mij, de ure komt, wanneer gijlieden noch op dezen berg, noch te J eruzalem den Vader zult
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aanbidden. Maar de ure komt en is nu, wanneer de ware aanbidders den Vader zullen aanbidden in geest en in waarheid".
Geen pelgrim dus. Wat dan wel?
Dit laat zich niet in een woord zeggen. Reeds in dit opzicht
is het betrekkelijk kleine en arme Palestina een groot en een
rijk land, dat het zooveel heeft, wat den Westerling aantrekt..
De koopman zoekt er zijn voordeel, de kolonist een beter
vaderland. Men lette slechts op de handelsbetrekkingen, die in
de hoofd- en havensteden worden onderhouden en de reusachtige
spoorwegplannen, die voor Palestina, Syrie, Klein-Azie en Mesopotamie in voorbereiding zijn. Hierin spiegelt zich het groote
economische belang van Voor-Azie af. Deze eertijds zoo vruchtbare landen, eeuwen lang in verwaarloozing verzonken, lokken
de energie van het Westen uit. Men droomt - maar het is
reeds meer dan een droom - van verbetering van verkeerswegen, van intensieve, moderne bodem-cultuur, van planmatige
irrigatie, en dat op groote schaal, met behulp van Westersche
techniek en groot-kapitaal. Ziehier economische belangen van
den eersten rang, maar met politieken achtergrond. De mogendheden van het Westen hebben om strijd behoefte aan een afzetmarkt voor hunne produkten en een werkkring voor hunne
zonen. Bepaaldelijk Engeland en Frankriik hebben van ouds
in innige relatie gestaan tot het Oosten. Maar ook Duitschland
en Rusland laten zich gelden. Een geval, dat van den Bagdadspoorweg, toont hoe nauw politieke en economische belangen
hier samenhangen. Ze zijn onafscheidelijk, ook van den kant
der toestanden ter plaatse gezien, omdat het Turksche bewind,
zoolang het in den tegenwoordigen vorm ~ehandhaafd blijft,
allen werkelijken vooruitgang der bevolking in den weg staat.
In het Oosten kan men zien, van welken noodlottigen ernst de
economische faktoren zijn in de samenleving der volken. Z\j
drijven en dwingen tot een wedstrijd, die dikwijls niet dan met
machtsmiddelen, d. i. met wapengeweld, schijnt te kunnen worden beslist. De Balkan-oorlog levert het bloedige bewijs. Maar
de verwikkelingen tusschen de groote mogendheden in den vorm
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van traetaten, leeningen en concessies, liggen op dezelfde lijn.
De Oostersche kwestie blijft brandend, ook al mocht het vuur
op den Balkan duurzaam worden gebluscht. AIleen, het terrein
is een ander geworden: het zwaartepunt der kwestie heeft zich
van Europa naar Voor-Azie verplaatst. Zie hier de reden waarom deze streek, waartoe ook Palestina behoort, thans meer dan
ooit de aandacht trekt. Ret ligt voor de hand, dat de 'I'urken,
nu zij in Europa nauwelijks nog een pied it terre bezitten tenzij
dan in naam, zich met te meer inspanning aan Voor-Azie zullen vastklemmen. Dit is een zaak van levensbehoud, die de
Turken tegelijk als natie en als Islam-belijders raakt. Wat moet
van het Turksche rijk worden, als het zich door economische
invloeden of door direkt ingrijpen der Westersche mogendheden
van zijne beste deelen, Syrie of Mesopotamia, ziet beroofd? En
zullen de Mohamedanen kunnen dulden, dat Voor-Azie, waar
de drie heiligste plaatsen van hunne godsdienstige en politieke
traditie: Mekka, Jeruzalem en Damaskus liggen, hun op eenige
wijze wordt onttrokken? Daartegenover staan de onweerstaanbare Westersche invloeden, zoowel die van kapitaal, energie,
techniek, als die 'van hoogere orde: van beschaving, wetenschap,
philanthropie en Christendom. Ret schijnt dat in Voor-Azie de
beslissende strijd, veel meer samengesteld en uitgebreid nog
dan op den Balkan, zal worden gevoerd tusschen het Oosten
en het Westen. De waarde van de landen ten Oosten der Middellandsche zee is belangrijk gestegen sedert de Westzijde dier
zee den nedergang van het Turksche rijk heeft gezien. Tot die
landen behoort Palestina, dat ook indit opzicht wereldhistorische
beteekenis heeft en waarop de oogen van het Westen gretig
gevestigd zijn.
Gaan dus velen naar het Oosten om daar de cultuur van het
Westen te brengen, anderen trachten deze daar juist te ontvluchten. Ret is de bekoring der tegenstelling, die ook hier
trekt. In tijden van ruwheid zoekt men de beschaving, in de
natuur en in de geschiedenis, terwijl beschaving en bepaaldelijk overbeschaving zich in het ongevormde en primitieve vermeit. Eeuwenlang zijn de Alpengletschers en Noorsche fjorden
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als waardelooze brokken natuur veronachtzaamd. In de beschavingsperiode der renaissance ging het oog open voor de maj esteit der ongevormde natuur; en de oververzadigde mensch van
onzen tijd gebruikt gaarne de verfijnde verkeersmiddelen der
moderne cultuur om die cultuur zelve te ontvluchten, hetzij in
het hooge Noorden, hetzij in de oude wereld van het Oosten
langs de Middellandsche zee. Hier zoekt men het wijde : de
lange, golvende lijnen der berghellingen, de eindelooze woestijn,
den strakken hemel, het licht zonder meer. Men zoekt er het
primitieve en onveranderde : de patriarchale gestalten, de lange
losgeplooide kleederen, den landbouwer met den houten ploeg,
door os en ezel getrokken met dezelfde kalmte als voor drie
duizend jaar; de tenten der Bedou.ienen, waarvoor des avonds
het wachtvuur vlamt. In die sfeer wil men zoo zegt men
althans : de luxe, waarvan men zich ook in het Oosten omringt,
zou er aan doen twijfelen de beschaving vergeten voor de
natuur, het heden voor het verleden, het wisselende voor het
blijvende, de beweging voor de rust. Ziedaar de bekoring van
het Oosten, als de wereld der onbeweeglijkheid, zich beurtelings
uitdrukkend in de natuur, de menschen, het leven.
Beminnelijke bekoring, al wordt zij door de werkelijkheid
goeddeels verstoord. De Westersche reiziger, die haar ondergaat,
is de eenige niet. Hij wordt vergezeld door den geleerde, die
juist in het effen Oosten perspectieven zoekt, de rijkste en
diepste ter wereld. Daar gaat de geschiedenis der eeuwen leven
zooals nergens elders, eene afwisseling van wereldrijken, die
komen en gaan; van cultuurperioden, die elkander afwisselen;
van godsdiensten, die elkaar beurtelings vernietigen en in zich
opnemen. De spade van den archaeoloog legt tal van steenlagen
bloot, en elke laag vertegenwoordigt een andere stad en daarin
een ander stuk geschiedenis. De spade wordt een tooverstaf.
De doode eentonigheid maakt plaats voor levende afwisseling.
Uit de verweerde bouwvallen klinken stemmen in allerlei talen,
van de meest barbaarsche tot de fijnst gevormde toe. De kale
heuvels beginnen zich te bewegen; gestalten van allerlei ras
en volksaard komen te voorschijn: Turken en kruisvaarders,

INDRUKKEN VAN PALESTINA.

11

Arabieren en Hebreeën, Kanaänieten en Hethieten, Egyptenaren
en Sumeriërs. En wat zijn deze namen anders dan matte aan-duidingen van eene geschiedenis, die haar wederga niet heeft
in diepte van eeuwen tot de eerste schemering der oudheid toe?
Zoo iets, dan vermag dus Palestina den wetenschappelijken
,onderzoeker en den man van beschaving in geestdrift te brengen.
Toch is deze geestdrift de hoogste niet. De geschiedenis van
Egypte en Mesopotamie klimt zelfstandig nog hooger op. Van de
-cultuur dezer rijken vertoonen de kustlanden ten Oosten der
Middellandsche Zee weinig meer dan de vermenging en de
navolging. Maar eenig is de godsdienstige waarde van de smalle
streep gronds, die het Heilige land wordt genoemd. In dit opzicht
heeft Palestina voor den geloovige eene beteekenis zóó intens
als geen koopman of econoom, geen politicus of tourist, geen
archaeoloog of kunstenaar kan beseffen. Zij raakt zijne ziel. Wat
hij daar ziet illustreert zijn bijbel, zonder welken hij vooral
daar niets goed kan zien. Men heeft Palestina niet onaardig
genoemd het vijfde Evangelie, en zelfs Baedeker geeft in zijn
handboek van Palestina en Syrië den wenk: „men zal natuurlijk
niet verzuimen een bijbel mede te nemen ". Maar dit gelde den
bijbel niet alleen als reisboek; veeleer als geloofsgids. Mede in
dit opzicht heeft een bezoek " aan Palestina waarde. Ook al kan
de Protestant geen pelgrim heeten in den geijkten zin hij is
mensch, aan ruimte en tijd gebonden, en daarom bereiken ook
hem de geestelijke gaven slechts in bepaalde vormen en in
-zeker verband. Zoo kunnen de heilige plaatsen, niet op zich
zelve, maar als vertegenwoordigend de heilige geschiedenis, op
haar beurt de uitdrukking van Gods heiligen raad, die zich
op dien bodem, in die omgeving heeft gerealiseerd, ook den
Protestant trekken, boeien, tot zekere hoogte bevredigen. Hij
heeft aan zijn bijbel genoeg als het tastbare middel, in woorden,
feiten en gedachten, dat hem in aanraking brengt met de eeuwige
waarheid Gods. Maar als over deze bladen het licht der Oostersche
zon valt, wint alles aan kleur en levendigheid. Allard Pierson
_heeft eene schitterende bladzijde gewijd aan den ontwikkelenden
.invloed van den omgang met den bijbel. „Zoo vonden de
;
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bijbelvaste Christenen een vorming, een opleiding, een prikkel,.
inzonderheid een wereld van gedachten, ver boven het alledaagsche verheven en hen daarboven verheffende, omdat die.
wereld hun veel helderder voor den geest stond dan hun
werkelijke omgeving. De bewoner van de minst verrukkelijke
wijken van Amsterdam taalde niet naar Zwitserland; hij wandelde:
dagelijks tusschen de bergen van Galilea. Wat was voor hem
het meer van Como bij het meer van Tiberias!" 1 ) Dit is fijn
gezegd, maar de wijze waarop het geloof, door de vleugelen
der verbeelding gedragen, zich naar het Heilige land verplaatst,.
sluit de waarde van het feit niet uit, dat de verbeelding door
de aanschouwing wordt verfrischt en gereinigd. Het geloof zal.
er geen schade bij lij den.
Wij zijn licht geneigd onderscheidingen tot tegenstellingen
te vergrooten. Men kan reizen uitsluitend als zakenman of als.
kunstenaar; als geleerde of als geloovige. Maar het een sluit,
het ander niet uit. En de vruchtbaarste reizen zijn die, waarbij
het mogelijk is het leven in zijne verscheidenheid op zich te
laten inwerken en beurtelings zijn inzicht te verhelderen, zij n
smaak te bevredigen, zijn kennis te vermeerderen en zijn
geloof te versterken. In dit opzicht zal men wel nergens zoo,
vele en zoo krachtige impulsen ontvangen als in de smallestrook lands ten Oosten der Middellandsche zee.
Men spreekt gaarne over de onbeduidende rol van Palestina
in de wereldgeschiedenis : een klein land, afgelegen, aan de
Westzijde nauwelijks in het bezit van één behoorlijke haven,
ten Oosten en ten Zuiden door de woestijn afgesloten; Noordelijk_
in het Libanongebergte zich verliezend. Deze voorstelling is.
goeddeels valsch. Het is waar, het eigenlijke Palestina, als deel
van Syrië, heeft slechts geringen omvang. Het is 25000 K. M. 2
groot, dus ongeveer gelijk aan ons land, behalve de provincies
Zeeland en Limburg. Als men op den Olijfberg staat, overziet..
men in één oogopslag een groot deel van Judëa, en de blik
1

) A. Pierson, Oudere tijdgenooten, bl. 109.
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gaat tot ver daarbuiten, over de bergen van Moab. Wie te Haifa
beneden aan den Karmel den voet aan wal zet, rijdt in een
dag gemakkelijk heel Galilea door tot het meer van Tiberias.
"I'och heeft dit kleine land van ouds beteekenis gehad, niet
.aIleen om zijn bodem, die destijds vloeide van melk en honig,
maar ook om zijn ligging, tusschen de groote wereldrijken aan
den Nijl, aan Tigris en Eufraat en in Klein-Azie, Het wereldverkeer
was destijds zoo veel levendiger dan wij ons voorstellen. Het
waren inderdaad wereldrijken, die zich deden gelden. Er bestond
eene internationale cultuureenheid, reeds dertig eeuwen v66r
onze jaartelling, die den onderzoeker in verwarring brengt.
Wat is ontleend? Wat is oorspronkelijk? Wat is gemeenschappelijk erfgoed? Ziedaar vragen, die op antwoord wachten en
die, waar in de laatste kwart eeuw de grenzen der oudheid
zoover teruggeweken zijn, zoodat de historische achtergrond
van de landen rondom de Middellandsche zee bijna dubbel zoo
diep is geworden en alles tegelijk zooveel verderaf en naderbij
gekomen is, ook ten opzichte van Palestina met nadruk worden
gesteld. Het is er dus verre vandaan, dat het Heilige land en
zijne inwoners geIsoleerd zouden staan van het groote wereldlev en der oudheid. De historische achtergrond, die in het Oude
Testament doorschemert, is zeer re~el, en de opgravingen van
den laatsten tijd hebben deze realiteit steeds duidelijker gemaakt.
Babylonische en Egyptische invloeden - om van andere, minder
bepaalde, niet te spreken - doen zich reeds vroeg gelden. Er
bestaat reeds eene van beide zijden gevoede cultuur in Palestina
als de Israelieten zich daar vestigen. Wat meer is, deze cultuur
is reeds in hare nadagen. En terzelfder tijd heeft Egypte, althans
in naam, nog het land Palestina in bezit, - ziehier de beteekenis van de ontdekking der Tell-el-Amarnabrieven, - zoodat
Israel in zekeren zin in de Egyptische machtssfeer blijft als
het Egypte ontvlucht om het land zijner vaderen op te zoeken.
Een en ander is genoeg om te doen gevoelen welk een breede
achtergrond zich opent voor wie het Heilige land nadert. Hij
vindt in de geschiedenis van dit land het oude Oosten als in
kort begrip terug. Ziehier wat hem aanvankelijk verwart. Hij
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heeft het land altijd het heilige genoemd en daarbij in elk
opzicht aan iets bizonders, iets afzonderlijks gedacht. En nu
ziet hij dit land, zijn bodem, zijne bewoners, zijn geschiedenis,.
zijn geestelijk leven in wisselwerking gebracht met de materieele
en geestelijke stroomingen der Oostersche oudheid. Zal het zich.
in dien maalstroom niet oplossen en elke bizonderheid en oorspronkelij kheid, ook die zijner heiligheid, verliezen? Men kan
het meenen. Maar op den duur blijkt te verhelderen wat,
schijnbaar verwart. Juist de bizonderheid, het openbaringskarakter van Israëls godsdienst springt te scherper in het oog,_
naar mate dit volk in andere opzichten minder bizonder en
oorspronkelijk is. Het is zooals Jezus het tegenover de Sama-ritaansche vrouw in één enkel woord samenvat: de zaligheid
is uit de Joden"; niets minder en ook niets meer.
Vandaar, dat de reiziger onwillekeurig zijne verwachting
het meest gespannen heeft op Jeruzalem, waar Oud en Nieuw
Testament beide hun middelpunt vinden: de tempel op den
Zion; het kruis op Golgotha. Men weet, dat een en ander geheel_
anders is geworden; de tempel is door een moskee vervangen;
de kruisheuvel mèt het heilige graf in de grafkerk onkenbaar
gemaakt. Men is voorbereid op de ontgoocheling, die bijgeloovige
praktijken juist op de heilige plaatsen zoo pijnlijk wekken. Om
het even -- Jeruzalem trekt onweerstaanbaar, als de stad desgrooten Konings, het voorbeeld van het Jeruzalem, dat boven
is. Voor den ouden pelgrim was het ongeveer alles. Voor ons,
blijft het veel, ook al heeft Palestina steden aan te wijzen, die.
veel meer het type vormen van eene Oostersche stad, en al
heeft Jeruzalem zóóveel geleden in den loop der eeuwen, dat,
het een ouden, verschrompelden boom gelijkt, door stormen
gehavend, door den bliksem getroffen, meer wortel en tronk
dan takken en bladeren. Deze stad is niet fraai, niet grootsch,
niet schilderachtig zelfs; daarvoor heeft zij te veel geleden en
lijdt zij nog te zeer maar juist dit is hare bizondere, diep
tragische schoonheid, waarvan alles de sporen draagt, het geheel
en de deelen, tot in de meest afgelegen sloppen, waar de-
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stomme muren in de verscheidenheid van steen, de toegestopte
vensters, de opgevulde gewelven, de geschiedenis van strijd
en vernieling luide uitroepen. Deze geschiedenis is eenig. Sedert
Jeruzalem in den vóór-Israëlietischen tijd het eerst genoemd
wordt in de te Tell-el-Amarna ontdekte (1888) steenen briefwisseling van de koningen van Egypte met hunne stadhouders
in Palestina (ongeveer 1400 vóor Christus) tot nu toe, is de
stad vier en dertig maal veroverd en geheel of gedeeltelijk
verbrand en verwoest. Telkens heeft zij zich weder hersteld,
soms na vele jaren van schijnbaren dood. Men denke aan de
verwoesting door Nebukadnezar en later door de Romeinen.
Nóg leeft Jeruzalem, al is het slechts het leven van een kranke.
Zoo is deze stad wel eene wereldstad in zeer bizonderen zin.
Zij is het om haar verleden, waarin zich eene ongeëvenaarde
ontmoeting en botsing van volken en rassen, van economische
en politieke stroomingen uitdrukt; meer nog van menschelijke
willekeur en zonde; en van goddelijke leiding, straf en vloek. Zij
is het evenzeer om haar heden, want Jeruzalem is nog een
wereldstad, waar allerlei volken, rasssen en godsdiensten elkaar
ontmoeten, bestrijden en verdringen. En deze stad, hoe vervallen ook, is nog niet stervende. Zij heeft eene toekomst, niet
alleen in verband met de politieke herleving van het Oosten,
maar ook in verband met de toekomst van het koninkrijk Gods.
Als men het tempelplein bezoekt, ziet men aan de Westzijde
de z.g. gouden poort, die geheel toegemetseld is. De Mohamedanen beschouwen dit als eene goede voorzorg tegen de
dreigende toekomst, dat een Christen -vorst op een Vrijdag
de heilige dag van den Islam door die poort de stad zal
binnen rijden en in bezit nemen. Aan den voet van den geweldigen
muur, die het tempelplein aan de Oostzijde schoort en waarvan
de steenen uit den Salomonischen tijd dagteekenen, bevindt zich
de nauwe straat, waar de Joden tegen het begin van den
sabbath plegen samen te komen om te bidden voor het herstel
van den tempel. Deze vrees der Mohamedanen en hoop der
Joden, zooals zij zich beurtelings hechten aan de gouden poort
en den klaagmuur vormen zij niet het Leitmotiv der toekomst-
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muziek, die over deze bouwvallen heenklinkt? Den tekst der
muziek leest men in de Heilige Schrift.
Jeruzalem ligt, zooals de meeste oude steden op een berg,
of, juister op een viertal bergtoppen, waarvan de Zion of Moria
de voornaamste is, als de zetel van den tempel, Deze vereenzelviging van Zion en Moria doet alsof eene zeer doornige
kwestie reeds is opgelost. Zij doet dit onderstellenderwijs, niet
onbekend met de moeilijkheden, die de oude topografie van
Jeruzalem nog altijd oplevert. Hoevele malen is de aanleg der
stad gewijzigd. Naar mate Jeruzalem tot bloei komt worden de
muren uitgelegd en nieuwe wijken toegevoegd. Na elken brand
of verwoesting bouwt men op de puinhoopen de stad weder op,
zoodat als 't ware verschillende steden boven elkander zich verheffen, laagsgewijze. Hier en daar bevindt zich het oorspronkelijke plaveisel meer dan honderd voet beneden den thans beganen
grond. Zoo begrijpt men, dat allengs het terrein geheel andere
vormen heeft aangenomen en zich de oude omtrek der stad,
loop der straten en ligging der gebouwen dikwijls nauwelijks
laten gissen. Te meer treft daarom dat de stad in haar geheel
nog zulk een scherp afgeteekende houding heeft, als stad op
een berg, omringd door dalen, die weder door bergen worden
ingesloten. Het terrein rondom Jeruzalem is nog zeer geaccidenteerd, Men behoeft slechts de Stefanus-poort aan de Oostzijde
uit te gaan en in het Kedron-dal af te dalen. Men volge dan
den weg, die langs den Olijfberg omhoog gaat of het pad, dat
tusschen de bergen naar den Siloahvijver leidt - voor onze
blikken is Jeruzalem nog altijd de hooggebouwde stad, juist
zooals de oud-Israelietische pelgrims haar zagen liggen aan het
einde hunner reis, als zij den laatsten bergtop hadden beklommen, die hen scheidde van het voorwerp hunner liederen.
De natuur verandert, soms schoksgewijze, meest geleidelijk.
Maar menschenwerk nog veel meer. Jeruzalem is daarvan het
bewijs. Het is waar, de traditie wil hiervan niet weten. Als
men met de nateveteit van den middeleeuwschen pelgrim de
stad bezoekt vindt men alles wat de geschiedenis en de legende
bevat nauwkeurig gelokaliseerd. Men kan nauwelijks een voet
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verzetten zonder een herinnering aan te raken. Niets wordt
verwaarloosd. Bepaaldelijk de z.g. via dolorosa (weg der smarten) is in dit opzicht teekenend. Hier stond het huis van Veronica, die den Heiland op zijn kruisweg den doek toereikte,
waarmede hij zijn aangezicht droogde. Daar viel hij neder en
werd Simon van Cyrene geprest het kruis voor hem te dragen,
Ginds is de boog, waarin twee witte steenen de plaats aanwijzen,
waar Jezus en Pilatus stonden, toen het doodvonnis werd uitgesprokon. Even verder ziet men de overblijfselen van Pilatus'
huis. Zoo gaat het voort. Tot de gelijkenissen worden als stof
gebruikt; men wijst het gewelf aan, waaronder Lazarus lag
voor het 11Uis van den rijke. Dit gaat u te ver? Maar toch ook
Teeds het voorafgaande, als de neerslag van de zucht om alles
te weten, elke gebeurtenis vast te leggen in een bepaalde plaats
en zoo voor den pelgrim een mise en scene te maken, een pro.gram, dat hij slechts blindelings heeft te volgen. Wij ontkennen
niet, dat in het algemeen de traditie de historische lijnen weI
volgt, al blijft zij in bizonderheden onzeker. Zoo heeft in den
laatsten tijd de overigens behoudende Prof. Dalman, de geleerde
directeur van het Deutsche evangelische Institut fur Altertumswissenschaft des Heiligen Landes te J eruzalem, de opvatting voor.gedragen, dat de via doIorosa niet van het tempelplein naar
Golgotha leidde, maar van den omtrek der Jaffapoort, dus van
.de tegenovergestelde zijde der stad, Op de topografische nauwkeurigheid mag in elk gevaI de nadruk niet valIen. Men denke
:slechts aan de groote hiaten in de overlevering, b.v. tusschen
het einde der eerste en het begin der vierde eeuw, toen Jeru.zalem, door Christenen en Joden verlaten, beurtelings een
-eenzame rumenhoop en een Romeinsche, heidensche kolonie
was. Men rekene met de voortdurende wijziging van het terrein
in den loop der eeuwen, de ophooging ell de nivelleering van
den bodem bij verwoesting en herbouw. Daarbij komt de natuurlijke zucht om de gewijde herinnering aan een bepaalde plaats
-of voorwerp te verbinden. Bouwvallen maken de verbeelding
wakker, en deze omrankt zoo gaarne de gekneusde pijlers en
'vale puinmassa's met haar weelderigen, kleurigen opslag. Hoe
2
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deze in Jeruzalem gedijt en geurige bloemen draagt ! Zoo wordt
de gematerialiseerde overlevering soms de draagster eener
symboliek, die ons treft als de uitdrukking van een diepe gedachte.
Als men b.v. in de kerk van het heilige graf de plaats gevonden
heeft, waar het kruis zal hebben gestaan, ziet men in de rots
een scheur, dezelfde, die in het Evangelie wordt vermeld als
ontstaan op het oogenblik van Jezus' dood. Het is een spleet
van ongeveer 25 c.M. diep, bekleed met zerken van rooden
baksteen en bedekt met een plaat van geel koper. Deze scheur
op zichzelf, vooral in hare bonte uitdossing, zegt mij niet veel.
Maar als mij wordt verzekerd, dat zij zich uitstrekt tot het
middelpunt der aarde, dan treft mij in dit legendarische zeggen
de diepe zin. Of schokte niet de dood des Heeren de aarde tot
in haar hart? Als ik verder dwaal door de kapellen en grotten,
die de heilige grafkerk tot een labyrinth maken, niet zoozeer
voor den tourist, die met behulp van zijn Baedeker den weg
wel vindt, als voor den Christen, wien het onmogelijk wordt
daar, juist daar, op de heiligste plaats der aarde, die Golgotha
en het heilige graf, de getuigen van Jezus' dood en opstanding,
binnen hare muren vereenigt, te komen uit de verstrooiïng
tot de concentratie zijner gevoelens, tot de Sammlung der aandoening en der aanbidding, dan word ik toch getroffen door
den naam van eene der onderaardsche ruimten, de d. g. kapel
van Adam. Zij ligt onder de plaats waar het kruis stond. Daar
zou de eerste mensch zijn begraven en tot het leven teruggeroepen door middel van het bloed van Jezus, dat door de
rotsspleet omlaag vloeide op Adams schedel. Kan de universeele verhouding van zonde en verlossing, zooals Paulus deze
uitdrukt in de figuren van den eersten en den tweeden Adam,
levendiger worden gesymboliseerd dan zoo in deze sombere grot?
Schoone symboliek maar waar blijft de geschiedenis? De
symboliek is goed voor hen, die thuis blijven en zich met verbeelding en gedachten moeten vergenoegen. Hij, die Palestina,
bezoekt, heeft juist het voorrecht de werkelijkheid te zien en
te tasten. Waar vindt hij haar? De werkelijkheid ontbreekt.
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niet, ook niet te Jeruzalem, zoo al niet in bizonderheden dan
toch in bet groot, in bet geheel. Ik bedoel biermede niet aIleen,
dat men een indruk ontvangt van de ligging der stad, de
Oostersche natuur, het Semietische leven, al schatte men dit niet
gering, als eene groote illustratie, waardoor bleeke boeken-kennis en denk-beelden worden verlevendigd en gestiliseerde voorstellingen vloeibaar gemaakt. Maar er is meer. De voor ons
meest beteekenende plaatsen laten zich met genoegzame zekerheid aanwijzen. Wat ik des aangaande gelezen had werd bij
mijn bezoek aan Jeruzalem bevestigd door een voordracht, die
ik daar den reeds genoemden Prof. Dalman hoorde houden. Hij
noemde de twee heilige plaatsen, die voor aIle belang hebben:
het tempelplein en de grafkerk. Volgens zijne op langjarig
onderzoek tel" plaatse steunende overtuiging mogen de aanwijzingen del" overlevering hier zonder bezwaar met de
werkelijkheid der geschiedenis worden vereenzelvigd. Wat dell
tempelberg betreft - hier kan de leek doorzijn gezond verstand reeds laten beslissen. Men behoeft slechts uit het warnet
van straten en sloppen den Haram ech cherif, het tempelplein,
te beklimmen om overtuigd te worden, dat hier de tempel heeft
gestaan. Dit uitgestrekte terras, effen en wijd aan alle kanten,
door gedeeltelijke ophooging van de bergheIIing tot stand gebracht, is wel de oude tempelberg, zij het al zonder den tempel,
Westelijk ziet men het grillige steenen doolhof del" stad. Oostelijk valt het Kedrondal vrij scherp en diep omlaag om zich
allengs te verbreeden en opening te geven aan het vruchtbare
plateau in de richting van Bethlehem. Aan de overzijde glooit
de Olijfberg. Maar ditmaal boeit hij ons nauwelijks. Wij staan
op den bodem, die den tempel heeft gedragen. Ret grootsche
terras, dat zoo rustig aandoet met zijn enkele, stijlvolle gebouwen en overigens die wijdte, die vlakke lijnen, welke zoo weldadig aandoen in - of is het buiten - deze stad, waar alles
dooreengeworpen ligt, zonder doorzicht en eenheid - houdt
ons gevangen. Ret is schoon, maar het is meer. Hier condenseert zich de geheele geschiedenis van Jeruzalem. Voor het oog
is slechts het tegenwoordige, Mohamedaansche zichtbaar. Midden
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op het plein staat de Koubbet-es-Sakkra, de koepel der rots, een
Mohamedaansch heiligdom; tel" zijde de moskee el-Aksa. Maar
deze moskee vervangt, en bevat in meerdere of mindere mate,
eene Christelijke basilisk, uit den tijd van Justinianus. En de
Koubbet-es-Sakkra draagt zijn naam naar de rots, die hij overkoepelt. Hier steekt n.l. de natuurlijke steen nog omhoog uit
het terras, dat allengs door menschenhand is geeffend. Is dit
de spits van den berg Moria, waarop Abraham zijn zoon heeft
geofferd? Lag hier de dorschvloer van Arauna, dien David
kocht om er een altaar te bouwen en heeft hier dus later het
koperen brandofferaltaar, voor den ingang des tempels, gestaan?
Volgens Prof. Dalman lijdt dit laatste althans geen twijfel, en
het feit, dat dit brok natuurlijke rots juist hier uit den gelijken
bodem oprijst, spreekt zeer sterk. Er zijn bovendien bizonderheden, die de aanwezigheid van een overoude offerplaats schijnen te bevestigen. Als wij in het holle del" d. g. hangende rots
afdalen zien wij openingen, die als trechters zullen hebben
gediend om het offerbloed in de onderaardsche holte te doen
wegvloeien. Onze tolk wist hierbij veel te vertellen, ook hoe
Mahomed in deze 1101te gebeden en wonderen gedaan he eft,
want voor den Islam is deze rots de heiligste plaats op aarde
na Mekka, waar, merkwaardig genoeg, eveneens een heilige steen,
de Kaabah, het middelpunt del" vereering vormt. Maar het ging
mij voorbij. Zelfs de sobere pracht van den koepel van het
heiligdom, waarin men de Arabische kunst in hare beste periode
herkent, kon mij niet boeien zooals zij het elders zou hebben
gedaan. De majesteit van het Israelietische verleden overstelpt
elke andere aandoening. Riel" heeft de tempel gestaan, als het
middelpunt van den Israelietischen eeredienst, de eerste en de
tweede. Van beide is geen steen op den anderen gelaten, zooals
J ezus heeft voorspeld. Sedert heeft op deze plaats een heidensche tempel gestaan, later een Christenkerk, nu een moskee,
waarin de afwezigheid van beelden zwijgend aan den ouden
J oodschen eeredienst herinnert, en die met zoovele woorden zich
boven het Christendom verheven acht, als boven de bloemslingers, die in mozaiek de wanden bedekken, op blauwen rand
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de koranspreuk te lezen staat: „Zeg, eere zij God, die geen
zoon heeft noch deelgenoot van zijne macht, en die geen hulp
noodig heeft om Hem voor vernedering te bewaren; verkondig
zijn grootheid". Polemiek in woorden binnen den tempel; polemiek in daden daarbuiten: van het tempelplein het kruis weggevaagd; in Jeruzalem het Christendom niet meer dan geduld;
daar en in heel Palestina de macht van den Islam heerschend
en ook op deze wijze het woord vervullend „uw huis worde u
woest gelaten". Aan de Oostzijde echter schittert de gouden
poort ons tegen, nog gesloten wel is waar, maar die zich eens
zal openen om een Christenvorst triumfantelijk te laten binnenrijden. Zien wij in den geest dien Vorst zelven niet reeds, denzelfde, die eens in Jeruzalem ter dood verwezen werd, juist
omdat hij gezegd had Gods Zoon te zijn en toen zijn wederkomst aankondigde „op de wolken des hemels" ?
Deze woorden leiden onze aandacht naar een ander deel van
Jeruzalem, naar de kerk van het Heilige graf. Zij bevindt
zich in het N.-Westen der stad, en van het tempelplein kan
men haar goed onderscheiden te midden der huizenmassa;
dicht bij Jeruzalem is niet groot —; een weinig harmonisch
geheel, vooral aan zijne twee koepels kenbaar. Het gebouw
omvat zoowel den heuvel Golgotha als het graf van Jozef. De
afstand tusschen beide bedraagt slechts 135 voet; trouwens
ook volgens het Evangelie was het graf nabij, in de plaats,
waar Jezus gekruisigd was. Meer bedenking geeft de aanwijzing
der Heilige Schrift, dat Jezus buiten de poort geleden heeft,
terwijl beide plaatsen thans binnen de muren der stad liggen.
Intusschen is juist dit bezwaar kort geleden weggenomen door
opgravingen, die de Russen niet ver van Golgotha hebben
gedaan. Men vond daarbij, diep beneden de tegenwoordige
bodemhoogte, een stuk van den ouden, geplaveiden weg uit
den Romeinschen tijd, waarin een drempel der stadspoort en
daarnevens de overblijfselen van de muren van Jeruzalem. Als
men deze ziet kan men zich overtuigen, dat destijds de plaatsen,
die thans worden aangewezen als Golgotha en het Heilige graf,
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buiten de poort gelegen hebben. Of hiermede de juistheid der
traditioneele plaatsen afdoende is bewezen ? Wie dit eischt
overvraagt, juist omdat het eene traditie geldt, die zich niet
door exacte gegevens, als inschriften en overblijfselen, laat
verifiëeren. Het zwakke punt der kerkelijke traditie ligt daar,
waar zij zich met de bijbelsche historie zou moeten verbinden.
Deze schakel ontbreekt j uist, zooals gewoonlijk. Tij dens Constantij n
den Groote wordt Golgotha weder ontdekt; een basiliek wordt
gebouwd ; pelgrims gaan toestroomen ; de traditie is daar, voor
goed. Maar de tweede en de derde eeuw zwijgen. Is dit zwijgen
toestemmen zonder meer? Prof. Dalman meent dat er geene
reden is om, althans in dit geval, te twijfelen. In het algemeen
houdt hij de echtheid der beide plaatsen, Golgotha en graf,
vast, zooals trouwens over het geheel de geleerden, die ter
plaatse zelve de oudheden bestudeeren, met veel meer vertrouwen tegenover de overlevering staan dan de mannen der
studeerkamer alleen. Zijn het de buitenlucht en de zonnegloed,
die hen gunstig stemmen ? Of is het de stoffelijke aanraking
met den bodem, waarop de traditie is gegroeid? Of veeleer de
geheele sfeer, waarin zij ademen en arbeiden, en de spraak
der overblijfselen, die zooveel krachtiger is dan die der ijle
hypothesen van den modernen Westerling?
Wij laten ons dus door de uitspraak van den in de Oostersche
zon gebronsden Duitschen geleerde raden en treden de grafkerk
binnen. Welk een geschiedenis draagt deze kerk reeds op het
voorhoofd. Zware muren, enge, meer dan half toegemetselde
vensters, geen lijnen, die doorloopen, een mengsel van stijlen,
waarvan men zich gemakkelijk afmaakt door het in het algemeen romaansch te noemen. De oude basiliek van Constantij n
heeft het aanzien van eene vesting en zij heeft zich ook als
zoodanig eeuwen lang geweerd. Het is er nog geen vrede. Men
weet hoe verschillende afdeelingen der Christenheid haar te
zamen in gebruik hebben zij is Turksch eigendom , ieder
een bizonder stuk en alle enkele plaatsen gemeenschappelijk.
Alleen de Protestanten hebben er geen aandeel aan. Zij kunnen
het ook niet begeeren. De wijze, waarop daar de gedachtenis
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van Jezus' dood en opstanding wordt gevierd, kan de hunne
niet zijn. Men heeft de gewijde plaatsen met ware overlading
opgesierd, niet opzettelijk, maar om steeds nieuwe uiting te
geven aan eerbied en liefde. Het waren immers heiligdommen,
waar men bad en aflaat vond, en waar men den sacramenteelen
God hulde bracht. Daarbij kwam ook de praktische opzet om
ze te beschermen tegen den hartstocht der pelgrims, die, onbevredigd door eene vluchtige aanraking met hand of lippen, een
stuk of scherf van de rots of de marmeren plaat wenschten
mede te nemen. Intusschen, het gevolg is geweest, dat wie de
heilige plaatsen op zichzelve, de rotsspleet, de grafkamer,
zoekt en wil eeren, deze armelijke relieken behoorlijk, zelfs
onbehoorlijk, versierd vindt met wat zijn godsvereering schoon
vindt of noodig acht. Maar wie de plaats in haar oorspronkelij ke omgeving zou willen zien, om hem zoo te helpen en op
te leiden tot de herdenking en aanbidding van wat daar
eenmaal heeft plaats gehad, blijft in de grafkerk een vreemdeling. De verzekering van Prof. Dalman baat hem weinig.
Wat heeft hij er aan of hier al het kruis des Heeren gestaan
heeft en zijn lichaam in het graf gerust? Het laat hem onbewogen. Hij tracht hier of daar een rustig hoekje te vinden,
waar de levende stem van het verleden tot hem zal spreken.
Het gelukt hem niet. Als hij al een stem hoort, dan is het die,
welke voor hem het woord van den engel bij het graf herhaalt:
„Wat zoekt gij den levende bij de dooden. Hij is hier niet. Hij
is opgestaan ".
Indien dit de eind-indruk is van een bezoek aan de grafkerk,
kan men dezen negatief noemen. Maar aan wie de schuld? En
deze negativiteit zelve kan een Protestant toch ook helderder
doen beseffen, dat het karakter van het Christendom zooals hij
het belijdt, niet bestaat in het vele, vormelijke, zakelijke, maar
in het ééne, wezenlijke en persoonlijke: de aanbidding van
den - levenden Christus.
Men verlaat deze grafkerk, de kerk niet der oude Christenen,
maar der Byzantijnen, der middeleeuwers, der R. Catholieken,
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vooral der Oostersche Christenen : Grieksch-Catholieken, Armeniërs en Kopten, en staat weder voor het tegenwoordige Jeruzalem. Laat zich dit eigenlijk wel zeggen? Het Jeruzalem van
nu is niet los te maken van het Jeruzalem van voorheen. Deze
stad is weinig meer dan de schaduw van haar verleden; zonder
dat zou zij niet met al zijn. En in dit verleden ontmoeten
elkander Joden, Christenen en Mohamedanen, Zij zetten deze
ontmoeting in het heden voort. Is Jeruzalem eene internationale
stad zooals weinige, men hoort er toch hoofdzakelijk de spraak.
dezer drie godsdiensten en rassen. De Moslems voeren er het
hoogste woord. Het tegenwoordige Jeruzalem is eene Mohamedaansche stad, ofschoon slechts eene kleine minderheid, ongeveer
10,000 zielen, den Islam belijden. Men moet in het Oosten met
cijfers voorzichtig zijn, omdat zij slechts bij benadering kunnen
gegeven worden. Men neemt aan dat Jeruzalem 70,000 inwoners
heeft, maar anderen schatten het aantal op 80, zelfs op 115
duizend. Zie hier een typisch Turksch verschijnsel. Het bewijst
de afwezigheid van een goeden burgerlijken stand. Indien
slechts het overige wat tot een geordende staatsinrichting behoort, aanwezig was. Maar deze ontbreekt in vele opzichten.
De Turksche post is zoo onvoldoende, dat elke groote mogendheid haar eigen postdienst, kantoren, zegels en verzendingen
heeft. Smadelijker bewijs van de onmacht van Turkije laat
zich wel niet geven. Deze vertoont zich trouwens overal.
Men behoeft slechts den toestand der bestrating in eene hoofdstad als Jeruzalem te zien en te ondervinden. Kenmerkend is
ook de omvang, dien de bedelarij in Jeruzalem heeft. De halve
stad bedelt. Daarbij worden blinden en lammen, tot den laatsten
man geëxploiteerd. Vaak ziet de vreemdeling den toegang
letterlijk versperd door wrakken van menschen, met open
wonden, nauwelijks gekleed, die den ontstelden bezoeker een
aalmoes afdwingen. Men vindt hen tot in de kerken. Zulk een
land heeft geene regeering, die voor de bevolking zorgt. Deze
schijnt er slechts om harentwil te zijn. Vandaar de omkooperij,
waarvoor alle beambten, van de hoogsten tot de laagsten, vatbaar
schijnen. En dit terwij 1 de belastingen zóó hoog zijn, dat b.v.
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de Duitsche landbouw-kolonisten klagen, dat zij 75 procent van
de opbrengst van den bodem aan het gouvernement moeten
afdragen, zonder ook dan nog gewaarborgd te zijn tegen overlast
en diefstal. Zoo wordt het verklaarbaar, dat, terwijl Palestina
schaars bevolkt is en van vele zijden op immigratie wordt
toegelegd, nijvere inwoners, o. a. vele Christenen, die in de
Evangelische weeshuizen zijn opgevoed, het land verlaten, ten
einde in Amerika hun toekomst te beproeven, omdat het wanbestuur der regeering alle energie verlamt. Is het wonder, dat
het land, eens vloeiende van melk en honig, onder het Turksch
bewind op vele plaatsen deze oude karakteristiek geheel verloochent? De verwaarloozing van land en volk laat zich telkens,
ongezocht, opmerken. Ik wilde den vijver Siloah bezoeken,
waarheen de Heiland eens den blinde zond om zich in het
frissche water de oogen te wasschen. Het dorpje Siloah bevindt
zich langs de helling van den Olijfberg. Daar beneden waren
de sporen van de beek, waarin hier en daar een weinig troebel
water stond tusschen de steenen, en eindelijk het badwater,
een poel van kwalijk riekend vocht, waarin men de oogen
slechts zou behoeven te wasschen om ze te bederven. Zoo
heeft de Turk verzuimd het water, een der voornaamste hulpbronnen van het Oostersche leven, te bewaren en zuiver te
houden. Het land is verdroogd in elken zin, economisch,
hygiënisch, maatschappelijk en geestelijk. Men verwondert zich
na een bezoek aan Palestina nog minder dan te voren over
den vrijheidsoorlog op den Balkan. Men beklaagt nog meer de
landen en de volken, die nog overgeleverd zijn aan den Turk.
Dat Turksche bewind heeft ook voor een deel schuld aan
de geringe uitkomsten der Joden-immigratie. In Jeruzalem zelf
vormen de Israëlieten de grootste helft der bevolking. Men
schat hun aantal op 45000. Maar de meesten zijn arme Polen
en Russen, op kosten van rijke geloofsgenooten naar Jeruzalem
overgebracht en daar levend van een weinig arbeid en veel
aalmoezen. De energieke Jood, die een positie en geld te verliezen heeft, waagt zich niet zoo licht aan eene proefneming
in zijn oude vaderland. Het Zionisme moge al enkelen met
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religieuze geestdrift boven alle bezwaren verheffen, over het
geheel is het te eenzijdig praktisch om in dit opzicht veel te
beloven. Toch voelt men te Jeruzalem meer dan ergens elders,
dat de Joodsche natie een onverwoestbaar leven bezit, al leeft
zij minder bij de gratie dan bij den vloek van God. Intusschen
mag men deze tegenstelling niet te streng nemen. Zeker, als
de Joden bij hun klaagmuur bidden, is hierin veel gewoonte,
vertoon en zelfs berekening er zijn er, die het geregeld
doen op naam van den rijken geloofsgenoot, die hen van Europa
uit ondersteunt en eigenaardig is het antwoord, dat mij te
Jeruzalem een zendeling van de London Jew Society gaf op
de vraag, of daar dikwijls met waar gevoel zou worden geklaagd.
„Ik heb onlangs", zeide hij ontwijkend, in elk geval een paar
malen oprecht hooren klagen, toen eenige Joden, die als soldaten
naar de Balkan-oorlog moesten uittrekken, voor het laatst met
hunne familieleden gebeden voor den klaagmuur opzegden ".
Hoe dit zij, het feit, dat deze natie, meer dan achttien eeuwen
na de definitieve vernietiging van haar volksbestaan, nog te
Jeruzalem uit tal van landen, als Joden, bijeen is en zich voelt
in het bezit van een nationaal en geestelijk verleden en toekomst ziedaar een raadsel der geschiedenis, maar een, dat
toch voor den Christen niet zonder oplossing is. Met een volk,
dat zoo door God getuchtigd wordt, moet Hij eene toekomst
hebben.
Vergeleken bij de Joden is het aantal Christenen te Jeruzalem
gering. Men schat hen op 15000. Het is echter een vrij grof
gebruik van den Christen-naam, als men dien op deze allen
gelijkelijk toepast. Indien ergens, dan voelt men te Jeruzalem
het verschil tusschen hen, die dezen naam gemeen hebben.
Wij zijn vertrouwd met het onderscheid van Protestant en
R. Catholiek, maar hier vertoont zich een derde vorm van
Christendom, het Oostersche, in zijn veelzijdigheid en kracht.
Allereerst de Grieksch-Catholieken, die, door Rusland finantieel
en politiek krachtig gesteund, wel de invloedrijkste groep te
Jeruzalem vormen. Daarnaast de oude kerken van het Oosten,
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Armeniers, Syriers, Kopten en Abyssiniers. Men weet, hoe
eertijds dit Oostersche Christendom door den Islam is gehavend
en gedeeltelijk weggevaagd. Ziehier een van den kruisen der
geschiedenis. Zou dit mogelijk zijn geweest als dat Christendom
nog iets van zijne oorspronkelijke kracht bewaard had? Ret is
ook thans nog met het inlandsche Christendom in Palestina treurig
gesteld. De denk- en leefwijs dezer Christenen onderscheidt zich
vaak zeer weinig van die del' overigen. De Oostenrijksche
reiziger Musil verhaalt, hoe hij te El-Kerak in Moab Grieksche
Christenen ontmoette. Een hunner, een oud, goedmoedig man,
maakte bij het opbreken een kruisteeken en lispelde daarbij
iets. "Wat zegt gij?" vraagt Musil hem. "In den naam des
Vaders, del' Moeder en des Zoons, Amen". Een ander noemde
hem als de drie Goddelijke personen, God-Allah, Jezus-Isa en
Mohamed", 1) Dit moge nu een plek stilstaand water zijn,
afgescheiden van den levenden stroom des Christendoms wat wij in Jeruzalem van de praktijken del' Europeesche
pelgrims zien juist op de heiligste plaatsen, verraadt eene mate
van bijgeloof, die ons, vooral daar, pijnlijk aandoet. Wijverlieten
onder den indruk ervan de grafkerk en keerden daarheen
niet terug. Ongetwijfeld is dit slechts een zijde van het Europeesche, bepaaldelijk van het Westersche Christendom. De
·Grieksche kerk heeft te J eruzalem hare scholen, wetenschappelijke instellingen, kloosters en asylen. De R. Catholieke kerk,
tot voor korten tijd vooral onder Fransche auspicien levende,
heeft reeds eeuwen lang te Jeruzalem werken van barmhartigheid gedaan en zij staat ook op wetenschappelijk terrein in
het eerste gelid. De ecole pratique detudes bibliques del' Dominicanen van S. Stefanus, onder het directoraat van Pater Lagrange, 2)
1) Alois Musil, Arabia Petraea, III, ethnol. Reisebericht 1908, 1, 91.
2) Deze geleerde Dominicaan, tevens prior van het klooster zijner orde
te J eruzalem, is sedert eenigen tijd verdacht van modernistische gevoelens.
Zijne geschriften - hij is o. a. redacteur der Revue biblique - zijn op
den index geplaatst. Hij zelf is van zijn ambt als prior ontheven, en als
directeur der ecole biblique tijdelijk (tot 1 October dezes jaars) geschorst
,geweest. Merkwaardig is in dit verband de wijze waarop in Palestina de
Dominicanen voor de Jezuieten, en hiermede de Franschen voor de
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is beroemd, en een bezoek aan het klooster en het museum.
der Benedictijnen van Beuron in de d. g. Dormitio Mariae bevestigt den indruk der R. Catholieke geleerdheid. Maar hoe
hoffelijk deze monniken den Protestant ook ontvangen en hoe
zeer zij op archaeologisch terrein met hem overeenstemmen,
te Jeruzalem, waar het Christendom zich wel wezenlijk uit het,
Jodendom, maar toch feitelijk er tegenover heeft ontwikkeld,
voelt de Protestant zeer diep, dat de tijd der schaduwen toch
door den Heiland is afgelost door dien van de zaak zelve, de
vormen-dienst door dien des geestes.
Vandaar dat het Protestantisme juist in Jeruzalem zich over
het geheel in zoo eenvoudige vormen uitdrukt. In de onmiddellijke nabijheid van de grafkerk bevindt zich de Duitsche
Erlöserskirche, door Keizer Wilhelm bij zijn bezoek aan
Palestina geopend. Zij beslaat een gedeelte van het d. g.
Mouristan, de plaats, waar in de middeleeuwen de Johanniterorde haar hospitaal bouwde ten dienste der pelgrims. Deze
plaats, geschenk van den Sultan, was zinrijk. Zij verbindt het
verleden aan het heden, den dienst des Woords aan dien der
barmhartigheid. Het is inderdaad zooals de keizer het uitdrukte :
„Op het Mohamedanisme kan slechts het leven der Christenen
indruk maken .... De Mohamedaan is zeer ijverig in zijn geloof,.
zoodat het met preeken alleen niet gedaan is. Maar onze
cultuur, onze inrichtingen, het leven, dat wij hun vóorleven,
de wijze van ons verkeer met hen, het bewijs, dat wij onder
elkander een zijn daarop komt het aars". Ziehier woorden
uit zijn rede bij de inwijding der kerk op 31 October 1898..
Deze kerk, in haar romaanschen stijl de heugenis der middeleeuwen vernieuwend, mist te eenemale de kleurenpracht en
beeldenpraal dier tijden, welke men ook in Protestantsche kerken van Duitschland soms terugvindt. Zij is sober zonder kaal
Duitschers het veld moeten ruimen. De Jezuieten van de Universiteit te.
Beyrouth profiteeren van de ongenade van den directeur der Jeruzalemsche
école biblique. Ook is onlangs door den paus aan het Duitsche biblische
Institut te Rome, waarvan de Jezuiet Fonck de rector is, verlof gegeven_
eene afdeeling te Jeruzalem te vestigen.
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te zijn, en vat haar bestaansrecht, juist daar, uitnemend samen
in den tekst, die boven de koornis staat geschilderd: "Jezus
Christus is gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid". Zoo
stelt het Protestantisme - ook zijn Engelseh sprekende vertegenwoordigers doen dit - de belijdenis van den Christus op
den voorgrond, en daarnaast de praktijk del' Christelijke liefde.
Men heeft J eruzalem niet recht gezien als men de inrichtin.gen van barmhartigheid niet heeft bezocht. Niet alleen doet
men hiermede onrecht aan dezen arbeid; men doet ook zichzelven
te kort, want de veelszins sombere indruk, dien men van het
godsdienstige Jeruzalem ontvangt, wordt zoo verhelderd en in
evenwicht gebracht. Ik laat de ietwat pompeuze Kalserin Augusta
Victoria Stiftung op den Olijf'berg ruston, en bepaal mij tot de
eenvoudige stichtingen ten Westen del' oude stad, Daar moet
men in Talitha-Kumi en in het Syrische weeshuis de inlandsche
kinderen van allerlei bloedmenging en herkomst zien, zorgvuldig verpleegd, onderwezen en opgevoed door Duitsche diaconess en en door inlandsche zusters, die zelven uit deze stichting
'zijn gerecruteerd, om een indruk te ontvangen van de beteekenis van dit liefdewerk. Zij geldt de enkelen, wier zielen en
lichamen worden verzorgd; zij geldt ook den invloed, dien zij
later op hun Yolk zullen moeten oefenen. Toch ligt deze zaak
niet zoo eenvoudig. Men heeft aanvankelijk gemeend, dat deze
kweekelingen, in hun volksmilieu teruggekeerd, zonder meer
daar als Christenen goeden invloed zouden oefenen. Ret is
mogelijk, maar deze proef valt vel en te zwaar, zoodat men in
den laatsten tijd hen meer bijeenhoudt, op de wijze van de
Christendessa's op Java. Men ziet, ook hier bestaan groote bezwaren; toch is het een edele, hoopvolle arbeld, wel in staat
.zijn dienaars te bezielen.
Intusschen is hij de edelste nog niet. Is dit niet die, welke
.zonder hoop op zichtbare vruchten, aIleen om Gods wil wordt
verricht? Zulk een werk is dat onder de melaatschen, die
in een klein asyl, een weinig ter zijde van de Duitsche kolonie,
door Kaiserswerther zusters wordt verricht, Ret asyl heet
."Jesus-Hilfe". De arbeid wordt als die onder "die Elendesten

30

INDRUKKEN VAN P ALESTINA.

der Elenden" gekarakteriseerd. Hij schijnt vrijwel onvruchtbaar. Lichamelijke genezing is uitgesloten; het is slechts de zaak
het lot der ongelukkigen zooveel mogelijk te verzachten. Ell
geestelijk zijn de verpleegden, althans de tegenwoordige, weinig
vatbaar voor het Evangelie. Dit zeide mij de zuster, die twee
en twintig jaren in dit asyl de melaatschen heeft verzorgd,
wier dof en wezenloos uitzicht mij nog meer trof dan hunne
afzichtelijke wonden. Ik ben niet in staat mij te realiseeren
wat het zegt meer dan twintig jaren te arbeiden onder de
lijders aan deze vreeselijke ziekte, die lichamelijk ongeneeslijk
zijn en geestelijk schijnbaar evenzeer. Zulk een lev en is weI een
offer, en het vindt zijn waarde aIleen hierin, dat God het offer
aanneemt. AIleen hierin? Zou het doelloos zijn als arbeid ten
dienste van den naaste? Ik geloof het niet. Men weet, dat niets
zoo onvruchtbaar schijnt te zijn als de arbeid van den evangelist in een Mohamedaansch land. Alles stuit af op den trots
van een godsdienst, die zich voor den allerlaatste en allerhoogste
houdt. Maar het betoon der Christelijke barmhartigheid, het
leven van liefde en toewijding der ware dienaars van Christus,
is ten siotte onweerstaanbaar. De werken der barmhartigheid,
de arbeid onder zieken en armen, zelfs onder melaatschen, zijn
het, waarin zich dUB ook in Palestina het Evangelie het wezenlijkst uitdrukt. Dit is maar niet eene methode nevens andere.
Ret is de methode, die de mensch aan God ontleent. Wat heeft
in hetzelfde Palestina Hij anders gedaan, die dezen bodem heeft
gewijd door zijn omwandeling als onzer een? Juist daar voelt
men wat de menschwording, de vleeschwording van Gods Zoon
beteekent, als de daad der goddelijke Iiefde, waarin deze liefde
hare laatste en volkomene openbaring heeft gevonden.

Nederlandsche Koloniale Polltlek."
DOOR

H. COLIJN.

"Als men in het veen is ziet men op een turfje niet"; en
zoo kan men, over Nederlandsche kolonien schrijvende, daarbij
geen gewag maken van het in Amerika gelegen Nederlandsche
grondgebied en toch aan de nationale waardigheid niet te kort
doen.
Niet omdat de West-Indische kolonien op zich zelf zoo onbelangrijk zouden zijn! Integendeel: Nederlandsch Guyana (Suriname) is b.v, zevenmaal zoo groot als Nederland zelf en de
Nederlandsche Antillen (Gouvernement Curacao) komen

ill

grootte overeen met de Duitsche Karolinen en Marshall-groep
te zamen.
Maar omdat naast die West-Indische kolonien de Oost-Indische
staan, daarom trekt men de West-Indische in den regel niet
binnen den kring del" koloniale beschouwingen. En dit te eerder
niet, wanneer men te handelen heeft over de groote vraagstukken
del" Nederlandsche koloniale politiek.
Niet de West-Indische, maar de Oost-Indische kolonien stempelen Nederland tot eene groote Koloniale Mogendheid. Ret
groote eilandenrijk, dat als ,het ware een brug vormt tusschen
1) Dit artikel is eene bewerking van het opstel door mij - onder den
titel: Die hollandischen Kolonien und die Weltpolitik - g eschreven voor
het Hollandische Sondernummer van het Tijdschrift "Nord und Sud",
uitgegeven ter gelegenheid van de opening van het Vredespaleis te
's-Gravenhage. Hier en daar gaf ik aan het oorspronkelijke eenige uitbreiding in verband met de actueele politieke vraagstukken.
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het oudste en het jongste continent; dat in zijn Nederlandsch
deel in uitgestrektheid het moederland ongeveer 60 maal overtreft; dat dus ongeveer even groot is als Duitschland, Frankrijk,
Italië en Oostenrijk-Hongarije te zamen; dat een bevolking telt
van tusschen de 40 en 42 millioen zielen; die Archipel is het,
waaraan Nederland als kleine Mogendheid zijne bijzondere
internationale beteekenis olntleent. Daar ook liggen de groote
koloniale problemen, welker oplossing Nederland heeft ter hand
genomen; op dat terrein dus werkt Nederland mede aan de
oplossing van een der gewichtigste wereldproblemen.
In elke koloniale politiek schuilt een stuk imperialisme, dus
ook in de Nederlandsche. Maar daarmee is het laatste woord
in deze materie niet gezegd. I3oe afkeurenswaardig het gewelddadige, brutale machtsimperialisme ook moge zijn, het imperialisme dat geen nader doel kent dan verovering om te veroveren,
geen ander ideaal heeft dan de machtssfeer van den eigen
Staat uit te breiden uit zucht tot macht alleen; er is ook een
-ander imperialisme, dat met name op koloniaal terrein tot
uiting kan komen: het cultuurimperialisme. Het streven dus
om eigen kennis en macht dienstbaar te maken aan de beschaving
van andere volken, die, aan zichzelve overgelaten, ten prooi
blijven aan een toestand van wanorde, ongerechtigheid en
verregaande onkunde, die hen verhindert de zegeningen der
Westersche beschaving te verwerven.
Zulk een imperialisme verdient geen afkeuring, maar kan
zelfs roeping zijn; roeping van hoogere orde. Roeping hierin
bestaande, dat men de primitieve volken opvoedt tot zoodanigen
graad van sociale, politieke en economische ontwikkeling, dat
zij in staat zijn hare eigen zaken te beheeren met inachtneming
van de in beschaafde staten algemeen aanvaarde beginselen.
Zulk een roeping heeft Nederland en zij vloeit voort uit den
door de historie gelegden band met de landen en volken van
den Oost-Indischen Archipel.
Zondert men den Venetiaan Marco Polo, die in 1292 den
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Indischen Archipel bezocht (en enkele zijner stadgenooten van
later tijd) uit, dan begint de aanraking tusschen West-Europa
en Oost-Indië eerst in het jaar 1509, toen de eerste Portugeezen
.het tegenwoordige Nederlandsch-Indië bezochten en er daarna
.zich een eeuw wisten te handhaven. In 1529 werden zij door
de Franschen gevolgd en in 1580, 1588 en 1592 vertoonden
-ook de Engelschen er zich; doch de Lusitanen bleven vrijwel
in het bezit van hun monopolie in den Archipel tot het jaar
1596 toe; het jaar dat de eerste 4 scheepjes met het Oranj eblanje-bleu in top zich in de wateren van den Archipel vertoonden, om er de meerderjarigheid der Nederlanden aan te
kondigen en den strijd met de Portugeezen aan te vangen. Een
,strijd die in enkele jaren eindigde met de volkomen overwinning der Hollanders en met een, althans naar buiten, nagenoeg
-ongestoord bezit van den Archipel gedurende een tweetal eeuwen.
Bezit nochtans niet van de Republiek der Vereenigde Nederlanden, maar van de in 1602 opgerichte geoctroyeerde Oost:Indische Compagnie, welke machtige corporatie in het Oosten
niet alleen de vrije hand had op handelsgebied, doch namens
de Staten-Generaal van de Republiek der Vereenigde Neder-landen gezag oefende op politiek terrein (verbintenissen met
Indische vorsten), op het terrein van bestuur en rechtspleging,
:zoomede op militair gebied. Het geheele optreden der OostIndische Compagnie droeg een publiekrechtelijk karakter; zij
trad op als Souverein, als Staat, zij het dan ook onder controle
van de Republiek zelf. Met haar vangen niet alleen aan de
permanente handelsbetrekkingen tusschen Nederland en OostIndië, maar met de Compagnie begint ook ter dege de staatkundige betrekking tusschen de Nederlanden zelf nog in
opkomst als zelfstandige Staat en den Archipel.
Samen zijn ze opgegroeid, de Nederlandsche Staat in Europa
-en de Oost-Indische Compagnie in Indië; en toen de Nederlanden bij den vrede van Munster erkend werden als vrije,
,onafhankelijke landen, toen was ook de Compagnie in Indië
,er in geslaagd haar mededingers nagenoeg geheel ter zijde te
stellen. Men kan zeggen: sinds dien tijd had zij in Indië het
-

-

-
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rijk alleen! En had zij overal vasten voet waar de handelsbetrekkingen zulks wenschelijk maakten.
In het midden der 17de eeuw haar krachtigste levensperiode
ingetreden, legt zij zich ook meer en meer toe op uitbreiding
en bevestiging van haar bestuursgezag in den Archipel, meestal
ten koste van vrij langdurige en kostbare oorlogen met inlandsehe vorsten, en zoo was o. a. Java in de 18de eeuw nagenoeg
geheel aan haar gezag onderworpen, terwijl ook elders haar
grondgebied belangrijk was uitgebreid. Toch was de Compagnie
in het midden der 18de eeuw niet meer wat zij een eeuw te
voren was, evenmin als de Republiek in Europa zich op het
oude standpunt had kunnen handhaven. Samen tot ongekenden
bloei en aanzien opgeklommen, daalden zij ook samen van het
hooge standpunt weer af. En al behield de compagnie tot 1784
haar eenmaal bezeten grondgebied, innerlijk was de kracht
verzwakt; en toen dan ook na den bekenden Engelschen oorlog
van 1780-1784 met de afbrokkeling een begin was gemaakt,
zonk de Compagnie enkele jaren later (1798) machteloos ineen,
om hare bezittingen en eigendommen aan den Staat over te
dragen.
Maar de Nederlandsche Staat was destijds evenzeer onmachtig
om over het uitgestrekte Aziatisch gebied een krachtig bewind
te voeren en concentreerde zich voornamelijk op het centrum,
op Java; terwijl de eilanden buiten Java van lieverlede in
18 September 1811
handen der Britten vielen. En eindelijk
viel ook Java en het weinige wat ons verder nog gebleven
was aan de Engelschen in den schoot.
Na een tusschenbestuur van 5 jaren, waarin o. a. de Engelschman Raffles zich voor de kolonie zeer verdienstelijk wist te
maken, werd, krachtens het bepaalde bij het Londensch tractaat
van 13 Augustus 1814, den 19den Augustus 1816 de Britsche
vlag weer door de Nederlandsche vervangen en komt de OostIndische Archipel andermaal onder het Nederlandsche Staatsbestuur.
Zondert men Java uit
waar trouwens weinige jaren na.
de overneming een langdurige krachtsinspanning noodig bleek
,
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om het herkregen gezag te handhaven - dan was het Nederlandsch gezag in 1816 factisch uiterst beperkt.
Niet veel meer dan enkele punten aan de kusten del" onderscheidene grootere eilanden werden bezet; punten die uit een
politiek, strategisch of handelsoogpunt ongetwijfeld zekere beteekenis hadden, maar die toch in geen enkel opzicht waarborgen konden dat men ook de toestanden in het binnenland
beheerschte. Men kan zich dat voorstellen indien men zich het
Duitsche Rijk - ongeveer even groot als het Nederlandsche
gedeelte van het eiland Borneo - eens denkt als een eiland.
Men onderstelle dan dat op dat eiland een 3-tal kustplaatsen
- b.v, Stettin, Dantzig en Metz - bezet zijn door nog geen
500 soldaten bij elkaar; dat, buiten een drietal niet zeer gemakkelijk bevaarbare rivieren, absoluut geen communicatiewegen
bestaan; dat het binnenland geheel met nagenoeg ontoegankelijke
oerwouden bedekt is; en dat verspreid in die wouden een paar
millioen menschen wonen van ten deele nog nomadische
levenswljze. En dan beantwoorde men zelf de vraag welke
beteekenis de bezetting van die drie kustplaatsen voor de
bestuursuitoefening in bet binnenland hebben kon.
Natuurlijk was zoowel op Borneo als elders het Nederlandsch
gezag alleen nominaal, en van eenig politiek of administratief
systeem jegens de zoo gersolecrd wonende inlandsche bevolking
in de binnenlanden, was kortweg geen sprake; tenzij dan van
een systeem van onthoudinq.
Lang heeft het geduurd vaal" men tot het inzicht kwam dat voor
de vorming van een min of meer zelfstandig insulair gebiedsdeel van den Nederlandschen Staat het doen doorwerken van
een daadwerkelijk centraal gezag in aIle deelen van den Archipel
een allereerste vereischte was.
In de eerste helft del" 19de eeuw bepaalde men er zich ill
hoofdzaak toe om openlijke miskenning van het Nederlandsch
gezag door Indische vorsten en volken te straffen door klelnere
of grootere legermachten tel" tnchtiging nit te zenden.
Deze tuchtigingsexpedities misten in den regel elk blijvend
resultaat, omdat zij niet gevolgd werden door blijvende occupatie
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van het tijdelijk bezette grondgebied. Men liet die bezetting na
omdat men - geheel ten onrechte - vreesde dat de gevolgen
daarvan ons administratief en financieel voor een onvervulbare
taak zouden plaatsen.
Toch leerde de ervaring gaandeweg dat dit systeem nooit tot
bevredigende resultaten voeren kon en toen nu ook weldra
betere begrippen omtrent de eigenlijke taak eener koloniseerende
mogendheid veld wonnen, toen ging men er eindelijk toe over
het Nederlandsch gezag in alle deelen van dell Archipel daadwerkelijk te vestigen.
Zonder teleurstellingen is dat niet gegaan en met name de
onderwerping van Atjeh vorderde groote inspanning. Doch ten
slotte is in een luttel aantal jaren - onder het bewind van den
Gouverneur-Generaal J. B. van Heutsz (1904-1909) - het einddoel bereikt en kan thans worden gezegd dat de eerste voorwaarden voor eene blijvende en gezonde ontwikkeling op economisch en ethisch gebied, n.l. rust, orde en veiligheid, thans
overal aanwezig zijn.
Enorme inspanning is daartoe van het kieine Nederland
gevorderd. Duizenden en duizenden zijner zonen hebben in
den loop der 19de eeuw, om maar aIleen van den laatsten tijd
te spreken, hun leven gegeven voor de vervulling der taak
door de historie aan het Vaderland toegewezen.
Voor nogmaais duizenden en duizenden, in opvolgende geslachten, die er een eervolle Ioopbaan mochten volbrengen, was
Indie een tweede vaderland en geen koloniseerend volk valt
aan te wijzen dat met zoo geringe hulpmiddelen een zoo groote
en moeilijke taak heeft verricht als het Nederlandsche.
Intusschen is het niet aIleen de historie die zulke nauwe
banden legde tusschen Nederland en zijn Aziatische Kolonien.
Ook de groote beteekenis dier kolonien voor Nederland mag
niet worden voorbijgezien.
Ret bezit van het insulair gebiedsdeel in Azie als onderdeel
van den Nederlandschen Staat is voor het Moederland meer
dan een voorrecht; het is eene levenskwestie.

NEDERLANDSCHE KOLONIALE POLITIEK.

37

De algemeene beteekenis, die boven andere Europeesche
rijken van overeenkomstige grootte en bevolkingssterkte in
vele opzichten nog steeds aan ons land wordt toegekend, dankt
het voornamelijk aan zijne betrekkingen tot het overzeesche
gebiedsdeel in Azi», naar ligging en economlsche waarde verhoudingsgewijze door geene andere in de keerkringslanden in
belangrijkheid overtroffen. Die beteekenis is het in de eerste
plaats verschuldigd aan zijne souvereine verhouding tot het
eilandenrijk in het Oosten, waarvan het verlies uit de staatseenheid Nederland in weinige jaren zou doen dalen tot een
der minst beduidende onder de staatsmachten in Europa.
Met den tenietgang van zijne souvereiniteit in Azie gaat
onherroepelijk voor den Nederlandschen Staat het aanzien verloren, dat hij als groote koloniale mogendheid nog steeds in de
rij der Westersche rijken geniet.
Maar niet aIleen hierom: ook op economisch terrein zijn de
kolonien van enorme beteekenis voor Nederland.
Ongeveer 1200 millioen gulden Nederlandsch kapitaal is in
Indie belegd en men zal niet ver van de waarheid zijn wanneer
men de directe baten door dat kapitaal afgeworpen op 120
rnillioen gulden stelt. De indirecte voordeelen, voortspruitend
uit handel, scheepvaart en industrie, zijn zelfs niet onder cijfers
te brengen en niet te gering kan men schatten, zoowel voor
den nationalen geest als met het oog op stoffelijk voordeel, het
feit dat vele duizenden Nederlanders in en door de kolonien
een breed arbeidsveld vinden met ruime gelegenheid tot ontplooimg van energie. Te meer springt de beteekenis daarvan
in het oog, omdat hier niet een Mogendheid met een talrijke
bevolking die werkkrachten levert, maar een volk van slechts
6 millioen zielen voorziet in de behoeften aan deugdelijk geschoolde krachten voor de leiding van 6 40 millioen menscben.

+

Na 3 eeuwen van volhardenden arbeid is het kleine Nederland
er dan in geslaagd zijn beschavenden invloed merkbaar te
maken over het geheele uitgestrekte grondgebied van den
Indischen Archipel, en is het er - met vallen en opstaan en
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ongetwijfeld onder het maken van fouten - in geslaagd zijne
cultuur-historische roeping tot heden getrouw te volbrengen.
In de geschiedenis der koloniale politiek is moeilijk een
tweede voorbeeld aan te wijzen van gelijke resultaten bij gelijke
moeilijkheden en hulpmiddelen.
Zoowel door den historischen loop van zaken als door de
groote economische beteekenis van de kolonien voor het moederland is de band tusschen die beide ten onzent veelszins een
andere dan elders.
Niet mechanisch zijn ze onderling oerbonden, maar organisch
zijn ze ineengegroeid, De kolonien vormen niet een aanhangsel
van den Nederlandschen Staat, dat men zich kan wegdenken
zonder dat de Staat er merkbare gevolgen van ondervindt,
maar ze maken een zeer belangrijk deel uit van den Staat
zelf. Ret begrip dat de kolonien geheel qesubordineerd zijn
aan het R\jk in Europa maakt in toenemende mate plaats voor
het begrip van coordinaiie: de Nederlandsche Staat, bestaande
uit gecoordineerde rechtsgemeenschappen, waarvan het Rijk in
Europa er een is en Oost-Indie een. In dat complex van rechtsgemeenschappen heeft wel Holland de leiding, maar het doet
meer en meer afstand van de positie van heerscher. Wel is dit
inzicht misschien nog niet algemeen geijkt, maar het wint
sterk veld en de tijd is niet verre meer dat dit de algemeene
formuleering zijn zal van de Nederlandsche koloniale politiek.
Op zichzelve schuilt in dit coordinatie-begrip niets nieuws.
Canada, Australie en Zuid-Afrika, in zijn jongsten staatkundigen
vorm, verhouden zich tot Engeland op geen andere wijze. Maar
daar heeft men te doen met kolonien in hoofdzaak bevolkt door
Westerlingen, veelal zelfs landszonen, terwiji Indie naast enkele
tienduizenden tijdelijk er verblijvende Europeanen, ruim 40
millioen Oosterlingen - inheemsche tropenbewoners - telt,
die op een geheel anderen, veel lageren trap van beschaving
staan.
Indien Nederland als koloniaal einddoel dan toch een zelfde
resultaat nastreeft, daar zal het dit moeten verwerven, niet
door emigratie van de overtollige landszonen als blijvende kolo-
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nisten naar Indie, dat daartoe ongeschikt is, maar langs den
weg van associatie van de oorspronkelijke tropenbewoners met
het volk van N ederlandschen starn.
Dat de daartoe strekkende arbeid moeilijk is en van langen
duur zal zijn behoeft geen betoog, en dat dit doel tevens het
karakter bepaalt van de N ederlandsche koloniale politiek spreekt
mede van zelf.
Immel's bij den nauwen band tusschen moedcrland en kolonie
zijn de belangen van de laatste tevens de algemeene staatsbelangen. En het is dus vooral door de kolonien dat Nederland
met de wereldpolitiek in directe aanraking komt.
Allereerst komt dit tot uiting in het kader van de algemeene
wereldgebeurtenissen. Tot voor betrekkelijk weinige jaren kon
men zeggen dat Nederlandsch-Indie rustig afgezonderd lag in
een streek van den aardbodem waar geen schokkende gebeurtenissen plaats grepen; het scheen niet aannemelijk dat het
't voorwerp van een rechtstreeksch conflict met andere natien
zou worden. Doch in de laatste jaren is die toestand onmiskenbaar veranderd; er is in Oost-Azie een toestand ingetreden die
eerder een periode van onrust dan een tijdperk van kalmte
voorspelt.
Belangrijke veranderingen toch hebben de laatste 20 jaren
in en om de Zuidzee plaats gegrepen. Duitschland is er als
koloniale mogendheid opgetreden; de Vereenigde Staten namen
het gezag over de Philippijnen en vestigden, bedacht op mogelijke confiicten, vlootstations op onderscheidene plaatsen (Manila,
Guam, Pearl-bay); Japan heeft zich opgewerkt tot een groote
mogendheid met uitgebreide internationale betrekkingen; Australie is midden in een tijdperk van krachtige ontwikkeling; China
bereidt een nieuwe levensperiode voor. En als straks het Panamakanaal wordt geopend, zal een nieuwe weg naar het Oosten
zijn gelegd, waarlangs een nieuwe beweging met wellicht verstrekkende gevolgen zal ontstaan.
Ncderlandsch-Indie is in een geheel andere positie gekomen
dan het vroeger innam. De oogen mogen niet gesloten worden
voor het feit, dat de kansen dat het of rechtstreeks voorwerp
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van een conflict zal kunnen zijn of in een conflict zal worden
betrokken, - bijv. tengevolge van inbreuk op Indie's onzijdigheid - grooter zijn geworden naarmate de Aziatische mogendheden in het Oosten en de koloniseerende Westersche Staten
elkander naderden. Geen hunner ontkent of miskent de gevaren,
die de toestanden in het Oosten hebben doen ontstaan. Zoowel
de krijgstoerustingen als het streven naar onderlinge verzekering van elkanders rechten en naar toezeggingen van wederzijdsche hulp, - een streven dat uiting heeft gevonden in het
accoord tusschen Frankrijk en Japan van 1907, de Anglo-Japansche Conventie van 1905, de entente tusschen Japan en Amerika
van 1909 en het Russisch-Japansch verdrag - wijzen ondubbelzinnig op het bestaan van het bewustzijn dat de tegenwoordige
verhoudingen voorzorgen eischen.
Aan die algemeene beweging naar gebieds-expansie heeft
Nederlandsch-Indie wel geen deel genomen, zoodat niet daaruit
conflicten te vreezen zijn, maar wel is Indie tengevolge van
onze interne koloniale politiek - die over de geheele uitgestrektheid van den Archipel rust en veiligheid bracht, die vroeger
getsoleerde streken voor het verkeer opende - in een positie
gekomen die veel meer beteekenis heeft dan voorheen.
Door zijn kolonien wordt dus de Nederlandsche Staat van
zeer nabij en rechtstreeks betrokken bij het internationaal politiek leven van het Oosten.
In den langen duur van ons koloniaal bezit is, op staatkundig
zoowel als op maatschappelijk terrein, een zoo innige verwantschap gekweekt tusschen Nederland zelf en het insulair gebiedsdeel in het Oosten, dat een verlies del" kolonie den Staat in het
hart zou treffen, het volksbestaan in zijn grondslagen zou aantasten en aan het politiek aanzien van Nederland een onherstelbaren slag zou toebrengen.
Uit deze feiten vloeit onmiddellijk de eisch voort dat de
Nederlandsche Staat krachtige maatregelen behoort te nemen
tot verdediging van zijn koloniaal gebied. Dat het nu afgetreden
Kabinet voor dien eisch een open oog had blijkt uit de benoe-
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ming der Staatscommissie voor de Indische defensie, waarin
ook 3 Ministers zitting hadden, welke commissie een uitgewerkt
voorstel aan de Koningin aanbood om de maritieme w eerkracht
van den Staat belangrijk te vergrooten.
De plaats die de Hollandsche kolonie en daardoor de N ederlandsche Staat in het internationaal politieke leven van het
Oosten innemen, moet echter niet aIleen op het terrein der
defensie, doch ook nog op een ander punt de honding van
Nederland jegens het buitenland bepalen.
Niet zelden komt het voor dat de bevolking van een Staat
de eigen kolonien beschouwt als een privaat jachtterrein voor
het verwerven van handels- en andere voordeelen. Ook Nederlandsch-Indie heeft den tijd gekend dat zulke denkbeelden
gangbare munt waren, doch sinds ruim een halve eeuw heeft
dit stelsel van speciale bevoordeeling van het moederland terecht
plaats gemaakt voor een systeem van volkomen gelijke behandeling van alle nation in het handelsverkeer met Indie, terwijl
ook op het gebied van land- en mijnbouw - onder zeker administratief voorbehoud - een ruime politiek wordt gevolgd.
In de aanwezigheid van een aanzienIijk vreemd kapitaal in
Nedcrlandsch-Indic ligt dan ook - ndt« dit kapitaal can veelsoortige herkomsi zij - inderdaad mede tot zekere hoogte een
waarborg tegen buitenlandsch geweld.
Voor zooveel de buitenlandsche zijde van onze koloniale
politiek aangaat blijven dan ook deze twee zaken bij voortduring van beteekenis: eene krachtige, vooral maritieme, defensie en eene vrijgevige politiek jegens andere nation op handelsen industrieel terrein, uitgaande van het beginsel: behandeling
van alle nation op geIijken voet.
Brengt de innige band tusschen moederland en kolonien voor
Nederland den plicht mee in bijzondere mate rekening te houden
met den internationaal-politieken toestand in het Oosten, nog
in een anderen zin staan de Hollandsche kolonien in betrekking tot de algemeene wereldpolitiek.
En wel omdat zij in zeer bijzondere mate betrokken zijn bij
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de oplossing van een der meest interessante wereldproblemen:
het vraagstuk der associatie van volken van geheel verschillend ras.
Ret behoud der kolonien, het aanzien en de positie van den
Nederlandschen Staat, zijn vooral van een gelukkige oplossing
van dat vraagstuk afhankelijk, Gelukt het den Nederlanders
een zoodanige koloniale politiek te voeren dat het insulair
gebiedsdeel, met tcenemende autonomie voor zichzelf, niettemin
door innige banden aan Nederland. gehecht blijft, dan zal daarmee niet alleen de wereldpositie van Nederland bevestigd blijven
en in klimmende mate toenemen, maar dan zal tevens een
uiterst belangrijk sociologisch probleem tot oplossing zijn gebracht.
Ret zou met de waarheid ill strijd zijn te zeggen, dat de
Nederlandsche koloniale politiek door alle tijden heen zich van
dit sociologisch vraagstuk met heIderheid rekenschap heeft gegeven. Integendeel, ook Nederland heeft ruim zijn deel gehad
in de zonden die eigen waren aan den tijd die achter ons ligt.
Om van de Oost-Indische Compagnie niet te spreken, ook
onder het Staatsbestuur na 1816 heeft gedurende ruim een halve
eeuw het koloniale systeem zich gekenmerkt door zucht tot
eccploitatie van de kolonien ten bate van het moederland.
En toen eindelijk dit stelsel bezweek onder de herhaalde
aanvallen van beter gezinde politici, kwam nog niet dadelijk
het eenig juiste stelsel op den voorgrond, doch hield men zich
eerst een kwart eeuw voornamelijk nog alleen bezig met »erlichting der lasten die op den inlander drukten. Eerst in de
laatste 25 jaren kan men zeggen dat met bewustheid de nieuwe
koers op koioniaal terrein is ingesiagen.
Waardoor die "nieuwe koers" zich vooral kenmerkt?
In de eerste plaats weI door het verschaffen van onderwijs
aan alle klassen der bevolking en dan ook door verhoogde zorg
voor hare stoffelijke welvaart ell hare opieiding tot zelfbestuur.

Associatie kan niet worden verkregen door zweep of knoet,
maar aIleen door opvoeding in Westerschen zin.
Er behoeft geen vrees te bestaan dat de inlandsche bevolking
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-ongeschikt zou zijn voor het opnemen en verwerken van Westersche kennis en Westersche begrippen.
Er zijn voorbeelden te over dat jongelieden uit de inlandsche
aristocratic - de geboren leiders van hun volk - met vrucht
het Europeesch middelbaar onderwijs (Hoogere Burgerschool)
op Java volgden en promoties, zelfs cum laude, aan Nederlandsche
Universiteiten kwamen mede reeds voor. Ook het lager onderwijs voor de gewone bevolking vindt een vruchtbaren bodem;
en, hoezeer er nog veel te doen overblijft, het einddoel: een
algemeen vol~sonderwijs, althans op Java met zijn ruim 30 millioen inwoncrs, ligt niet meer achter den horizon.
Zonder twijfel is men in dit opzicht op den goeden weg. En
wat daarbij vooral bemoedigend mocht heeten was de overeenstemming tusschen de politi eke partijen in het moederland met
betrekking tot het onderwijsvraagstuk in Indie, De scherpe
schoolstrijd bier scheen aan Indie gespaard te zullen blijven,
Zelfs waren het liberale Kabinetten (1895 en 1906) onder welke
de bestaande subsidieregelingen voor het bijzonder onderwijs tot
stand kwamen. In den laatsten tijd dreigt echter die goede
verstandhonding verstoord te worden door den van Links gestcldcn eisch dat ill de Mohamedaansche streken het (Christelijk)
bijzonder onderwijs geweerd dient te worden; althans niet van
staatswege behoort te worden gesteund, wat op hetzelfde neerkomt. Eene gemeenschappelijke oplossing van het toch al zoo
moeilijke onderwijsvraagstuk wordt door dit van partijdige drift
getuigend streven in gevaar gebracht, tot onnoemelijke schade
voor de zaak zelve. Intusschen blijft de hoop, dat het op dit
terrein niet zal behoeven te komen tot de ontketening eener
principieele 0ppos'it'ie van Rechts, wijl ook hier nog ruimte blijft
voor de verwachting dat nun jacobin ministre n'est pas toujours
un ministre jacobin"!
Is op onderwijsgebied, naar men mag aannemen, in algemeenen
zin de goede weg gevonden, eenigszins ingewikkeider is de
economische zijde van de verheffing del' iniandsche bevolking.
Men heeft in Indie te worstelen met enkele in Europa veel
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minder sterk werkende invloeden van klimaat en rase Gemakzucht en zorgeloosheid zijn eigenschappen den inheemschen
bewoner van Nederlandsch-Indie in bijzondere mate eigen.
Toch is ook hier vooruitgang niet te ontkennen. Maar de
moeilijkheden blijven vele. Ook omdat op het dichtstbevolkte
eiland, Java, de tijd schijnt aangebroken dat men van een zuiver
landbouwende periode zal overgaan in die van een gemengd
landbouwend-industrieel tijdperk.
Die overgang is daarom zoo ingewikkeld omdat de inlandsche
bevolking noch over eigen kapitaal, noch over eigen bedrijfsleiders beschikt en dus voorshands beide nog uit Europa moeten
komen. Maar daardoor juist vloeien de baten nit industrieele
bedrijven vaal' een groot deel naar Europa terug ell blijft derhalve kapitaalvorming in Indie nagenoeg geheel achterwege.
Toch zijn sporen aanwijsbaar - aanvankelijk nog beperkt
tot cooperatie op handelsgebied - van verandering in de ge-'
wenschte richting.
Taak del' Regeering is het op dergelijke verschijnselen nauwlettend acht te slaan en, waar mogelijk, de ontwikkeling der
maatschappij in die richting te bevorderen. Eenerzijds door
middel van goed technisch onderwijs in de richting van vorming van inlandsche bedrijfsleiders, anderzijds door het in het
leven roepen van een doelmatig credietwezen ten behoeve van
handel en industrie. Ret eerste vooral is van belang. Ook de
Inlanders moeten het grootbedrijf leeren kennen en beheeren;
dan komen de ondernemers vanzelf en blijft de ondernemerswinst in het land.
De politieke zelfstandigheid van Indio ligt nog ill de windselen ;
het zelfbestuur del' Inlanders in de streken onder direct bestuur
is nog beperkt tot de gemeente (het inlandsch dorp). De voor
een IO-tal jaren aangevangen poging tot meerdere bestuursdecentralisatie - waarbij in sommige colleges Europeanen en
Inlanders samenwerken - heeft niet de gewenschte resultaten
opgeleverd en kon dit niet, omdat men vooral zelfbestuur door
Europeanen - trekvogels del' tropen - op het oog had. De:
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_Europeanen zijn echter niet het blijvend element in Indië en
de weinigen die er thuis hooren of er zich blijvend vestigen,
.zijn op een zeer enkele uitzondering na niet de eerstaangewezenen om aan plaatselijk of landsbestuur deel te nemen.
,Zoo kon deze decentralisatiepoging niet vruchtdragend zijn,
behalve dan wellicht in een paar der grootere steden. De groei
der autonomie van Indië moet allermeest opkomen van beneden
af en ze moet gebaseerd zijn op de geschiktheid der Inlanders
tot zelfbestuur en autonomie.
De in dezen te volgen weg schijnt dan ook veeleer te zij n
om thans aan Inlandsche gemeenschappen van grooteren omvang dan het dorp, met name de regentschappen waarvan
.sommige tot 1 /2 millioen zielen tellen de bevoegdheid toe te
kennen tot regeling harer eigen huishoudelijke belangen en
zulks aanvankelijk onder toezicht der centrale regeeringsorganen.
Plannen tot verwezenlijking hiervan zijn in Indië in voorbereiding.
Tot dezelfde orde van gedachten, maar vooralsnog van veel
minder beteekenis, behoort ook het reeds in een wetsontwerp
belichaamd plan om de jaarlijksche begrooting in Indië zelf in
het openbaar te doen behandelen door een in te stellen Kolonialen Raad.
De definitieve vaststelling der begrooting blijft voorloopig
echter nog voorbehouden aan de wetgevende macht in Nederland.
,

,

En vraagt men nu ten slotte naar de geneigdheid der Inland,sche bevolking om mede te werken in de gewenschte richting,
om zelf óók te streven naar associatie met Nederland, dan is
voor ontmoediging geen reden, hoewel behoedzaamheid in het
antwoord gewenscht is.
Nederl andsch-Indië doorleeft tegenwoordig een moeilijken tijd,
ten deele verband houdende met een Mohamedaansche beweging,
ten deele gevolg van de nationalistische stroomingen die de
laatste jaren in geheel Oost-Azië merkbaar werden.
Van de 40 à 42 millioen bewoners die Oost-Indië telt belijden
ongeveer 36 den Mohamedaanschen Godsdienst en het is niet
te ontkennen dat de gebeurtenissen, in de Mohamedaansche
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wereld in de laatste jaren voorgekomen de schok aan de
moslemsche Thieocratie vóór enkele jaren te Konstantinopel.
toegebracht, Marokko, Tripoli, de Balkanoorlog, voor de.
Mohamedanen in Oost-Indië niet ongemerkt zijn voorbijgegaan
en zelfs een Mohamedaansche actie hebben bevorderd.
Daarnevens zijn de opstand der Philippino's tegen Spali j e,
het optreden van Japan tegen Rusland, de gebeurtenissen in
het Chineesche - Rijk, even zooveel factoren geweest die op het
nationale gevoel hebben gewerkt.
Onmiskenbaar is er dan ook in het huidige tijdsgewricht in
Indië vooral op Java een opwekking van godsdienstige
en nationale gevoelens die tot omzichtigheid maant.
De bewering, in de laatste maanden vaak vernomen, dat de
hier en daar zich uitende gisting onder de inlandsche bevolking
op Java haren oorsprong zou vinden in een van overheidswege
opgedrongen kerstening of althans te zeer bevorderde zendingsactie, verdient nauwelijks ernstige aandacht, tenzij dan om hare
onnoozelheid. Die bewering is met de feiten in strijd en door
vooraanstaande personen in de javanistische beweging trouwens
uitdrukkelijk weersproken.
Geuit met het oog op de vierjaarlijksche Juni-gebeurtenis,
zal zij in alle stilte weer verdwijnen, zoodra de tijdelijke evenwichtsstoornis in den geestestoestand van een deel van het
Nederlandsche volk weer plaats gemaakt heeft voor normale
waarneming en normaal denken. Intusschen gelijk gezegd het bestaan van een meer opgewekt gevoel op godsdienstig en
nationaal terrein dan voorheen aanwezig placht te zijn, valt
niet te ontkennen. En met dien nieuwen toestand dient ook in
het bestuursbeleid rekening te worden gehouden. Mits niet in
vreesachtigen of weifelenden zin.
Er is geen enkele reden om in het bestuursbeleid, zooals
dat de laatste 2.5 jaren gevoerd is, eenige wijziging te brengen.
Alleen stembusverdwazing kon zulks eischen. Het régime van
de laatste kwarteeuw, dat geen merkbaar verschil tusschen
Rechts en Links kende, wierp goede vruchten af in de richting
van nauwere aaneensluiting. In streken waar de zending met

NEDERLANDSCHE KOLONIALE POLITIEK.

47

vrucht werkzaam was -l\Iolukken, Noord-Celebes,Bataklandengevoelt de bevolking, in al hare lagen, zich met Nederland
geheel

een.

Maar ook in de Mohamedaansche streken blijkt telkens, en
dikwerf op verrassende wijze, hoe het gevoel van saamhoorigheid bij de besten onder het volk aanwezig is.
Hoezeer er dus weI op bemoedigende teekenen te wijzen
vaIt, toch bIijft uit den aard der zaak voorzichtigheid bij het
voorspellen van de uitkomst geboden. Bij een zoo gecompliceerd
vraagstuk vermag niemand de einduitkomst te voorzien, maar
weI mag men zeggen dat het Nederlandsche Yolk de voor het
slagen onmisbare eigenschappen bezit: »erdraaqzaamheid, volharding en geduld,. kwaliteiten, samenhangend met's Lands
historie ell met dell volksaard.
Zelf zijn vrijheid op godsdienstig ell politiek terrein in een
langdurige, 80-jarige, worsteling tegen Spanje veroverd hebbend,
is Nederland steeds het land van klassieke verdraagzaamheid
geweest.
Zelfs in den tijd dat de Gereformeerde Kerk de belichaming
was van den Staatsgodsdienst en hare belijders het monopolie
van alle staatsambten bezaten, was de verhouding tot andersdenkenden bier t~ lande milder dan elders.
Allereerst danken we dit aan bet feit dat het Protestantsch
karakter del' natie gevormd is onder den invloed van het Calvinisme, waardoor het Caesaropapisme hier geen wortel kon
schieten.
En juist die afwezigheid van Caesaropapistische heerschappij
heeft de religieuse tolerantie in ons land mogelijk gemaakt en
bevorderd.
Naast het vormend element van Calvinistischen oorsprong
hebben evenwel ook andere factoren op den volksgeest ingewerkt.
Ook een Spinoza - Oosterling naar afkomst, Nederlander
naar geboorte, naar neiging wijsgeer - heeft hier te lande in
het bloeitijdperk der Republiek gedacht en gewerkt; hier zijn
Godsdienstig-Staatkundig Vertoog geschreven, welk tractaat door
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niet weinigen pleegt beschouwd te worden als de Cathechismus
der verdraagzaamheid. En al was de tolerantie van hem en
zijne latere geestverwanten meer aan het indifferentisme verwant, endus in oorsprong van de religieuse tolerantie van het
Calvinisme onderscheiden, ook zijn geestesrichting vindt men
in de denkwijze van velen der Nederlanders van heden terug.
Door de vereenigde inwerking van die twee in oorsprong
geheel onderscheiden factoren op het Nederlandsche Yolk, is
een volksopvatting geboren die zich bij uitstek aanpast aan de
associatie-eischen, voor het koloniale einddoel onmisbaar. En
zulks niet alleen op het godsdienstig terrein, maar ook op zuiver
sociologisch gebied. De godsdienstige tolerantie werkt ook door
bij de rassenverhouding.
En dit is niet van minder belang dan het eerste.
Naast die tolerantie is tweede eisch: volharding en geduld.
Beide eigenschappen zijn in het Nederlandsche Yolk aanwezig.
Vaak traag in het handelen, laat het uithoudingsvermogen
meestal niet te wenschen over, terwijl het geduld van den gemiddelden Nederlander dikwerf bewonderenswaardig is.
De vereischte voorwaarden am te slagen zijn dus wel aanwezig en daarom mag gezegd: indien een land er in slagen
zal het moeilijke sociologische probleem der associatie van verschillende rassen en hare duurzame vereeniging in eenzelfde
staatsverband op te lossen, dan zal - naast Engeland - zeker
Nederland dat land zijn.

Naar huis terug.
DOOR

Q. A. DE RIDDER.

Hij zat in den trein naar huis.
Het was een lange reis, welke hij te maken had en in de
uren, die hij al in den trein had gezeten, nu eens in een volle
coupé, dan weer alleen, had hij naar buiten zitten staren naar
de voorbijjagende velden, die lagen te laaien in het zonlicht.
En niet moe werd hij van het als gedachteloos heenstaren naar
de steeds wisselende aspecten van het zomersche land, waarop
de nijvere landlieden wrochten onder de brandende stralen der
middagzon, die hoog aan den hemel laaide als een gloeiend
verhit wiel.
Maar gedachteloos was hij niet, al liet hij zijn gedachten vrij
:spel. Steeds was zijn denken in de voorbije dagen, welke hij
had doorgebracht bij een oom, die in een provinciestadje woonde
en waar hij sinds zijn kinderjaren niet meer geweest was.
Wat heerlijke dagen had hij daar doorleefd, weggerukt als
hij was geweest uit zijn zorgenleven van het welbeminde, maar
droeve thuis. Soms had hij door al zijn vreugde heen als een
flits van jaloerschheid gevoeld, dat het leven voor hen, bij wie
hij vertoefde, zooveel beters gaf dan hem, wiens taak het was
.anderer lijden te verzachten. Onderwijzer in het stadje, waar
hij woonde, had hij met zijn eenige zuster zijn arme moeder
te verzorgen, wat hij met liefde deed, maar dat toch een donkere schaduw op zijn leven legde, wijl zijn moeder van zijn
kinderjaren af zinneloos was.
Jaren geleden, hij was nog een kleine jongen, die onbezorgd
-

-
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leefde, was het onheil over haar gekomen en van dien tijd was
het steeds erger met haar geworden. Eens op een donkeren
herfstdag, dat hij in de straat, waar zij woonden, aan het spelen
was met andere knapen uit de buurt, had zijn moeder voor het
venster gestaan, een lichten glimlach op het toen nog jonge,
moederlijk-teere gelaat. Met groote innigheid had ze op hem
neergestaard, naar zijn spelen met zijn vriendjes, toen plots een
groote wagen om den straathoek aandenderen kwam, in een
razende vaart voortjachtend door de smalle straat.
Toen was het plots gebeurd. De kinderen, die het gevaarte
pas gezien hadden, toen het vlak bij hen was, weken angstigschreeuwend ter zijde, maar één hunner gleed in zijn wilde
vlucht uit op de vochtige steenen, zoodat hij onder den wagen
kwam. Helaas, stervend werd hij opgenomen van de bloedbespatte steenen; dwars over hoofd en borst waren hem de
zware wielen gegaan.
Dit had de moeder van uit haar venster daar omhoog gezien
en met een gil, die niets menschelijks meer had, was ze bewusteloos achterovergezonken: in het knaapje, dat overreden werd.,
had ze haar kind meenen te zien.
Dien schrik was ze nooit weer te boven gekomen; dagen lang
had ze stil op haar bed gelegen, stil-schreiend soms, maar
gewoonlijk zonder aandacht voor wat haar omringde. En toen
ze langzamerhand weer was opgeleefd uit de vreemde krankheid, welke haar gansche gestel had doorschokt, was haar denken
beneveld gebleken, zoodat ze soms nog als in hallucinatie
hetzelfde tragisch gebeuren zag.
Van dien tijd af was het een tréurig gezin geweest, waarin
hij leefde. Zijn vader, vroeger zoo opgeruimde, spraakzameman, was er stiller door geworden, was in zichzelf gekeerd na
den zwaren slag, welke zijn gezin getroffen had. En hij en zijn
zuster hadden na dien triestigen dag van het ongeluk in het.
ouderlijk huis nooit meer echte kindervreugde gekend.
Een jaar geleden, hij was al niet meer thuis, maar in een
naburig stadje aan een school verbonden, was zijn vader gestorven.
Op een avond was hij mat en huiverig thuisgekomen van zijn
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reis. Hij was reiziger geweest voor een fabriek en de sterke
man had nog nimmer een dag wegens ziekte behoeven te verzuimen. Maar dien dag had hij wel gevoeld, dat hij 's anderen
daags thuis zou moeten bIijven en z66 was het ook gebeurd.
En zelfs was het de laatste maal geweest, dat hij van de reis
was teruggekeerd. Want toen de zieke den volgenden dag in
zware koortsen had liggen ijlen en de dokter ijlings geroepen
was, had deze gezegd, dat de anders zoo sterke man door een
zware Iongontsteking was aangetast en er misschien weI niet
meer van opkomen zou. Zoo was het ook geschied : een drietal
weken later, op een zonnigen voorjaarsmorgen, had men hem
naar zijn laatste rustplaats gebracht.
Daarop waren zijn zuster en moeder maar verhuisd naar het
stadje, waar hij zijn werkkring had. Stil hadden ze er dit laatste
jaar te samen geleefd, de moeder haar dagen uitlevende in simpel
gepeins, waar doorheen een enkele maal iets treur-lichtte als
een flits van herinnering aan vroeger tijd. Op winterdagen zat
de ouder-geleefde vrouw met haar ais doode oogen zwijgend
voor zich te staren in haar kamerhoek bij de kachel en's zomers
zat ze uit gewoonte op dezelfde plaats. Een goedige, zachtaardige
zinnelooze was ze al die jaren geweest, ofschoon voor hen, die
bij haar waren, het erger. worden der krankte zeer goed te
bespeuren viel, Slechts een enkele maal, als ze in helle hallucinatie het smartelijk gebeuren van jaren her weer opnieuw
voor zich zag met haar krankzinnig-wilde oogen, viel er niets
te beginnen met haar, als hij er niet was. Hem gelukte 't
steeds zijn arme moeder tot rust te brengen; als met een argeloozekleine met haar spelend het fantastisch spel van haar kranken
geest, wist hij den wilden stroom harer gedachten heen te leiden
naar zacht-blije gevoelens, waarin de rust weer over haar kwam.
Zoo hadden ze al jaren geleefd en dat had over zijn jeugd
een schaduw gelegd, gelijk het ook met zijn een paar jaar
oudere zuster was gegaan. Steeds hadden ze zorg gehad voor
hun arme, krankzinnige moeder en al hun gedachten waren in
haar heimelijke diepten doortogen geweest van de smart, die
alom over hun aller levens duisterde.
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En nu was hij er eens „uit" geweest. Eerst had hij zelf zich er
tegen verzet, maar zijn zuster had hem met echte opoffering
van zichzelve ertoe gedrongen. Hij mocht toch óók weleens wat
genieten, had ze gevonden en zoo mocht hij toch heusch weleens een paar weken van zijn vacantie naar een andere omgeving. En bovendien, moeder was nu zoo goed tegenwoordig,
dat het ook gerust wel kon.
Tenslotte had hij toegegeven, toch wel lust hebbend in het
reisje. Moeder had het niet begrepen, toen hij haar met zachte
liefde-woordjes en innige buiging zijner stem gevraagd had, of
hij wel een poosje van haar af mocht, om naar oom te gaan.
En toen ze hem vroeg naar welken oom, had ze door het vragend
noemen van een oom-naam uit haar kinderjeugd, weer getoond,
toch niet meer te weten van wat om haar leefde.
Zoo was hij dan gegaan en in de dagen, die nu weer achter
hem lagen als een zondoorgloeide droom, had hij genoten als
hij nog nimmer genoten had. Nu alles weer voorbij was, leek
het den stillen peinzer in het coupé-hoekje, die als gedachteloos
naar de van goud doorzongen zomerlanden uitstaarde, of alles
voor hem was, als een zacht-gezongen melodie, waarin een
weeke meisjesstem het innigst zielsbezit eener vrouw had heengeliefd naar hèm, of alles voor hem was, als een schoone zomeravond, waarin de bladervachten der boomen werden doorgloeid
van het goudlicht aan den einderlucht en of Onder die boomen
het bijna onbewogen levensgenieten was.
Hij had zoo innig-goed de dagen geleefd daar in het hem
weer onbekende stadje, waar hij sinds zijn verre jeugd niet meer
geweest was. Met zijn oom had hij verre wandelingen gemaakt
door de zomervelden, ver buiten de singels van het stille stadje,
en als de dag naar den avond ging gulden, keerden ze terug
naar huis. Een enkele maal hadden ze per spoor een uitstapje
gemaakt naar de heuvelrijen, die ver in het oosten opdroomden
als een teer-pastellige, lichtblauwe veeg tegen den zonnigen
hemel en hadden ze samen urenlang in de bosschen op de
hellingen hun vacantieweelde uitgedroomd, zich overgevend
aan de zachte genieting van het omringend natuurleven, terwijl
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de geurige winden hun hoofden koelden in den warmen dag.
Maar toch gaf deze vreugd hem de schoone herinnering niet.
Want nog hooger stijging had zijn geluk er gekend dan het
tijdelijk vergeten in zomergenieten van wat er droefde in zij n
zorgelijk leven. Er waren oogenblikken geweest in die luttele
weken, dat zachte vrouwenoogen teederheid in zijn sombere
leven hadden gekleurd, ongeweten schoonheid wekkend in zijn
van zorgen bevrijde ziel. En deze vreugde, welke hem tot weemoedige vreugde geworden was, weemoedig, wijl nu alles voorbij
was, omrankte hem als met duizenden van geurende herinneringsbloemen.
De kinderen van de school, waarvan zijn oom hoofd was,
hadden een zomerfeest gevierd. Ieder jaar werden ze door een
rijk ingezetene van het stadje, iemand, die zelf geen kinderen
had en veel van kinderen hield, onthaald in een buitentuin
tusschen de heuvels aan den einder. En telkens, ieder jaar
opnieuw, was dat een groote vreugde voor de arbeiderskinderen,
welke de school van zijn oom in steeds opvolgende geslachten
bevolkten.
Zulk een feest had hij meegevierd tijdens zijn verblijf bij
zijn oom. 's Morgens vroeg reeds waren ze met groote wagens
naar een van de dorpjes gereden, die daar tusschen die verre
heuvels lagen verscholen en daar tusschen de boomen hadden
de kinderen den ganschen dag gespeeld, tusschen de verschillende spelen genietend van de versnaperingen, welke onder
hen werden uitgedeeld. Als onderwijzer had hij zich al dadelijk
thuisgevoeld onder de collega's, welke hem voor het meerendeel vreemd waren geweest; enkelen had hij wel eens in die
dagen bij zijn oom gezien. En zoo was het hem ook gemakkelijk
zich te bewegen in dezen voor hem vreemden kring.
Nu alles voorbij was, dacht hij weer aan dien dag, welke
een goudelende vreugd in zijn leven had gezongen en waarin
hij voor het eerst het meisje gezien had, dat hem sindsdien
lief geworden was. Want onder de vrouwen en meisjes, die
hun diensten hadden geboden bij dit lieflijk buitenspel, was
ook de dochter van een bestuurslid geweest, klein, frêle wezentje
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met donkerbruin haar. In haar oogen had ze de geheimnissen
van zachte lachjes, welke soms even uit hun teeren schijn
opleefden tot een uitfonkeling van heerlijk oogenlicht, als de
weerglans eener in lichtglans levende ziel. Ret was een wonderbaar lief en minnenswaardig wezentje, dat gestaltetje van
lichte, teere lijnen onder het witte zomerkleed, en als ze daar
voortschreed in den stralenden dag onder het hooge geboomte
van den schaduwrijken tuin, had hij, nog voor hij met haar in
aanraking was gebracht, haar telkens bewonderend nagestaard.
En telkens zag hij haar nog in zijn herinnering terug als op
het oogenblik, dat hij haar daar voor het eerst tusschen al die
juichende kleine meiskes had zien zweven, trillende glansplekken van het tusschen boomblaren als gezeefde zonlicht op
het prachtige zijige haar en nog schooner glans in haar mooie,
argelooze oogen.
Later, veel later op den dag had hij haar gesproken. 't Was
bij een spelletje, dat door alle kinderen werd gespeeld. En
toen de onderwijzers, tot groote vreugde der kinderschaar, ook
gingen meedoen en zich lieten grijpen door de kleine melskens,
die den laatsten man moesten vangen, was ook aan hem de
beurt gekomen voor dit zoete, onschuldige speI. En even had
ze toen, dicht bij het groepje staande, een ondeugendheidje over
zijn gevangenschap gezegd.
Dat alles overdacht hij nu weer, nu het voorbij was. Dat
was het begin van zijn hooge vreugd geweest. Dienzelfden dag
had hij nog meer woordjes met haar gewisseld, maar in zijn
oogen hadden gedachten geleefd, welke zijn lippen niet mochten
verwoorden. Lachjes en blikken hadden het zachte spel uitgezegd, dat zijn mond verzweeg en aan haar stralende oogen had
hij gezien, dat ze hem begreep. Oog en oor was dien dag
geheel voor haar geweest en de uren, welke voortijlden naar
het voorbije, had hij weI tastbare dingen gewenscht, om ze in
hun vlucht te kunnen grijpen.
Maar eindelijk, toen de zonglansen al zachter vielen tusschen
de zomerblaren door, was het oogenblik van terugkeeren genaderd en toen was het voor dien dag, en naar zijn weemoedige
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gedachte van dat oogenblik voor goed, geeindigd geweest.
Eenige dagen daarna had hij haar echter weergezien. Den
volgenden dag was haar vader even bij zijn oom gekomen voor
een schoolzaak, die zij beiden moesten regelen. Aan het eind
van het bezoeknoodigde hij oom en neef uit een avondje bij
hem te komen, dan kon de loge tegelijk zijn munten eens
zien, waarvan hij een mooie collectie had. En .zoo had hij haar
een paar avonden daarna weer ontmoet.
Dien avond was de mooiste avond van zijn gansche vacantie
geweest. In het schemerlicht van den zomeravond hadden de
tuindeuren wijd opengestaan en had het ruischen der oude
boomen in den wegduisterenden tuin hem een wonderbare rust
in zijn denken gevredigd. De laatste glimpen van de ondergegane zon droefden nog boven het donkere boomenloof en vervloeiden langzaam in het doorwaasde blauw van den avondhemel.
En zonder eigenlijk te denken aan het mooie Iucht-verkleuren,
dat hij zag, waren zijn gedachten verinnigd door de rust, die
hij genoot.
Zoo had hij zitten luisteren naar haar stem, terwijl ze met
hem sprak. Samen hadden ze over literatuur en muziek gesproken, terwijl de beide heeren even den tuin waren ingegaan
om naar een rozelaar te kijken. En 'haar lieve oogen hadden
hem zoo vertrouwensvol uit het blanke gezichtje tegengeblikt,
toen ze de schoone dingen harer ziel aan hem openbaarde, dat
hij een wijd-omvamende goedheid in zich voelde groeien op
dien stond.
Later op den avond, toen een frissche nachtwind genoodzaakt
had de tuindeuren te sluiten en de door warmkleurige kap
getemperde schijn van lamplicht het kamer-interieur opleven
deed, had ze nog gezongen voor het kleine gezelschap. Ret
was een eenvoudig lied geweest, dat hij voor haar op het orgel
gespeeld had, terwijl zij het zong, maar de herinnering aan
haar lieve, weeke stem was hem van aIle dingen het meest
bijgebleven.
Nog eenmaal had hij haar gezien daarna. Op een avond, dat
hij na het eten een brief voor zijn zuster had gepost, waarin
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hij haar zijn terugkomst meldde, was hij haar achterop geloopen
in de straat, waar ze woonde. Even hadden ze elkaar nog
gesproken en hij had haar nog moeten beloven een nieuwen
verzenbundel te sturen, waarover ze zamen hadden gesproken
en welke hij in zijn bezit had. Daarna had ze, ze waren toen
vlak bij haar huis geweest, met een vertrouwelijk lachje afscheid
van hem genomen en had hij gezegd, te hopen haar nbg eens
te zien, waarop ze weer zacht en lief, een ondeugend blikje in
de ree-bruine oogen, gelachen had, dat óók wel te willen. En
toen was alles voorbij geweest.
Na dien tijd had hij nog vergeefs getracht haar nog eens op
straat te ontmoeten, maar een afscheidsbezoek had hij niet durven
brengen, 't moest eens vreemd worden gevonden, had hij gedacht.
Thans in den trein overdacht hij dat alles weer, liet hij al
de beelden der laatste weken nogeens voorbij trekken aan zij n
herinnering.
Urenlang gaf hij zich over aan dat teugellooze spel van zijn
peinzenden geest, steeds neerstarend op de voorbijschuivende
landen, waar langzamerhand de avondzon de veenplassen langs
de spoorbaan rood kleuren ging met haar purperglans, brokken
vuur aan den hemel ging gloeien. De avondwolken werden
omdroomd van dit luchte-spel, een glans van parelmoer lag
erover gespreid, terwijl ze weggrij sden naar den zomernacht.
In de verte rezen scherp de donkere silhouëtten van een fabrieksstad, die opdoemde in den groeienden schemer, tegen den avondhemel, welke vol van rozige wolkenveêren den peinzer boeiden
met zijn weemoedig kleurenspel en hem deed denken, almaar
denken aan het meisje met de klokjes-lieve stem, de zij achtigbruine haren, die hem met haar zachte lachjes voor een wijle
had doen vergeten, dat zijn bescheiden en tóch zware taak
buiten de sfeer van het genieten lag en, ofschoon Oven door
zusterliefde van zijn schouders geheven, toch .... blééf.
-

Het geestelijkmzedelijk karakter

der SociaalmDemocratie.
DOOR
DR J. R. SLOTEMAKER DE BRUINE.

Een onderzoek aangaande het zedelijk-geestelijk karakter der
Sociaal-Democratie heeft beteekenis voor ons geheele volksleven.
Het is niet enkel de vraag, welke wereld van denken en gevoelen wordt aangekweekt in den engen kring der leden van
een partij, wanneer zij samenzijn voor de bestudeering van
vraagstukken of de regeling van huishoudelijke punten. Maar
de zeer roerige propaganda der Sociaal-Democratie in steden
en dorpen, in feest-avonden en verkiezings-vergaderingen, in
een veel verbreide pers en de onder-ons-gesprekken op kantoor
of fabriek, in de bemoeienis met vakvereenigings-vragen en de
daden bij sociale conflicten dat alles draagt den hier wonenden
geest uit tot ver buiten den engen kring der partijgrenzen. En
onophoudelijk klinkt een getuigenis naar allerlei zijden.
Misschien doet een eenvoudig drietal cijfers ook de tot heden
onkundigen gevoelen, van hoeveel waarheid, van hoeveel zeer
ernstige waarheid deze opmerking is. De S. D. A. P. telt thans
20.000 leden. Bij het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen, dat „neutraal" is, maar met de S. D. A. P. zeer nauwe
en geregelde betrekkingen onderhoudt, zijn thans 75.000 leden
aangesloten. En bij de verkiezingen van Juni 1913 zijn bij
eerste stemming op de socialistische candidaten 145.000 stemmen
uitgebracht.
Er wordt voortdurend en in al breeder kring ingewerkt ook
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op de karaktervorming van ons volk. En wie zijn tijd wil verstaan, de physionomie van zijn tijd wil bepalen, mag niet
gedachtenloos aan dit doorzurings-proces voorbijgaan.
Welnu: hoe wordt door deze breede propaganda ingewerkt
op het zedelijk en geestelijk leven van ons volk?
De vraag is van uitnemend belang.
Tenzij, dat zij onnoozel is.
Onnoozel, omdat van een zedelijk-geestelijke werking geen
sprake kan zijn; omdat in deze opzichten de Sociaal-Democratie
volkomen neutraal is. Immers is de beweging een economische
beweging en de partij een politieke partij ; zoodat omtrent economische en politieke inzichten aan de leden worden voorwaarden gesteld en de pers en het gesproken woord bepaalde economische en politieke inzichten zullen voorstaan of bestrijden.
Maar het zedelijke en geestelijke ? Daarmede heeft de partij
niet van doen; daarover spreekt zij zich niet uit; daaromtrent
stelt zij aan haar leden geen voorwaarden hoegenaamd. „Religion ist Privatsache" en niet alleen de religie, maar ook het
zedelijk inzicht: zij worden beide overgelaten aan iemands persoonlij k gevoel en noch in de officieele gesproken woorden noch
in de officieele geschreven getuigenissen der partij komen zij
ooit aan de orde ... .
Men kent deze telkens vertolkte opvatting.
Wat wij er van zeggen moeten?
Dat zij alles tegen heeft!
Wij toeven dan niet lang bij het overigens onweêrsprekelij k
feit, dat de woorden „Religion ist Privatsache" in het Erfurter
Program gansch iets anders beduiden. Zij hebben met de boven
gegeven beschouwing niets gemeen; bedoelen, dat de Staat voor
godsdienstige doeleinden geen geldmiddelen ter beschikking mag
stellen, niets anders; en zij staan in dienst van onzuivere propaganda, wanneer zij voor iets meer en iets anders worden
gebezigd.
Maar zou men waarlijk meenen, dat een groote volksbeweging
met idealen van allerlei aard, critieken van allerlei strekking,
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drijfveeren van allerlei intensiteit... dat zij het terrein der
zedeIijk-geestelijke vragen onaangeroerd laten kan? Alsof niet,
wie dit hoopt, daarmede allerkrachtigst het inferieure en secundaire van de ethisch-religieuse overtuigingen verkondigt en dus
een zeer kras getuigenis hooren laat! Alsof immer een volksbeweging haar voorname beduidenis en voorname stuwkracht
in iets anders vinden kan dan in haar zedelijk-geestelijk karakter!
Ret verkondigen van de neutraIiteit voor deze gebieden is
een bIijk van groote naieviteit, maar ook van groote besefloosheid omtrent hetgeen het wereldgebeuren beweegt.
En wat zoo theorethisch wordt gevonden, wordt aanstonds
daarop met de feiten bewezen. De SuciaaI-Democratie is niet natuurlijk niet - neutraal. Zullen wij dit aantoonen met losse
citaten? Een woord aanhaIen, door dezen of genen geschreven,
gesproken in een tijdschrift, een dagblad, een studie-kring, een
volkssamenkomst? Ret is een niet ongewone wijze van doen.
Een wijze van doen, die de Sociaal-Democraten in heftigen toorn
pleegt te doen opspringen. Terecht? Immers ja, want zulke
woorden zijn particuliere meeningen zonder eenig partij-gezag,
waarvoor de partij niet aansprakelijk is en waaraan de partij
niet gekend wordt; wie de beweging kennen wil, ondervrage
haar programma's en motie's en resolutie's. Wie anders doet,
speelt oneerlijk spel! Zoo heet het. En zoo laat het zich hooren.
Toch vragen wij nog eens: terecht? Want bepaalde uitingen
omtrent zedelijke en godsdienstige vragen worden in de pers
en in het gesproken woord voortdurend gegeven; niet gedekt
met het gezag der partij, maar weI gepropageerd door de vervoermiddelen der partij. En het is toch eigenlijk een zeer logische
eisch, dat, als een beweging neutraal is, in haar pers en haar
samenkomsten dan ook dAt terrein aIleen wordt betreden, waar de
eigen beginselen werken; in dit geval: het terrein van economie
en politiek. Waarom klinken ook andere tonen? Maar natuurIijk,
omdat deze eigen beginselen de eigenlijke beginselen niet zijn.
Er werkt een steviger drijfkracht, er rust een vruchtbaarder
groeibodem daar beneden in het verborgene.
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Wat erkend worden moet ook door wie alle particuliere uitingen in woord en geschrift als bewijsmateriaal zou wraken.
Immers blijkt het evenzeer, sterker nog wellicht in wat ieder
als toetssteen der partij erkennen en aanvaarden moet: het
Beginselprogram.
Nu dit voor Nederland na veel bespreking en gedachtenwisseling opnieuw is vastgesteld in het Leidsche Program, is het
van algemeen belang, uit dit Program en de gewisselde stukken het antwoord te zoeken op de vraag: welk zedelijk-geestelijk
karakter vertoont onze Nederlandsche Sociaal-Democratie? 1
Het eind van ons onderzoek zal het bewijs brengen, dat zulk
een karakter zeer duidelijk is aan te wijzen. Het zal tevens bewijzen, welk een fatale geest daardoor onder ons volk wordt
gekweekt; welk een gevaarlijke zuurdeesem in ons volksleven
en volksdenken voortwerkt geheel afgescheiden van de vraag,
hoe ons oordeel is over de sociale en economische beschouwingen, idealen, oordeelvellingen; geheel afgescheiden van vooruitstrevendheid of reactionaire neiging. Wij letten enkel op de
zedelijk-geestelijke gedachten-wereld.
)

Het blijkt dan, dat de partij Marxistisch denkt, d. i. historischmaterialistisch, d. i. ongeloovig.
Een partij-uitspraak over het Marxisme is inderdaad niet
gegeven. En naar het woord der commissie -- het wijsgeerig
stelsel van Marx bindt de partijgenooten niet, enkel zijn politiekeconomisch stelsel. Over de klassenvorming; over den klassenstrijd;; over de wetenschappelijke noodzakelijkheid van het socia1) In de Stemmen des Tijds van dit jaar heb ik op blz. 495-505 over de
voorgeschiedenis van het Leidsche Program gehandeld, terwijl ik op
blz. 624-646 den tekst van het Program heb gegeven met de amendementen en de noodige toelichting uit de stukken en de discussie. Zonder
dat daarnaar telkens wordt verwezen, kan men dus aldaar het verband en
de geschiedenis vinden van hetgeen ik verder in dit artikel aanhaal. Bovendien hebben de leden der Program- commissie in Het Volk een reeks artikelen geplaatst, telkens over een der paragrafen of onderdeelen, welke artikelen
dus de bedoeling nog nader verduidelijken en die de eenige bron zijn,
waaruit overigens in de volgende bladzijden bewijskrachtige citaten worden
bijgebracht.
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lisme, dat geen utopie is en dat niet hangt aan de welmeenendheid der menschen; over de macht, die den doorslag geeft en
niet het recht - daarover denken alle partijgenooten gelijkelijk.
AIleen over de wijsgeerige verklaring hiervan kunnen zij uiteengaan en gaan zij inderdaad uiteen. Zooals De Blijde Wereld
het Program begroette 1), omdat hier geen Marxisme, geen Godsgeloof, geen zedelijk oordeel over het socialisme wordt geveld.
Ret zal weI duidelijk zijn, dat wie zoo spreekt en hier neutraliteit begroet, zich overgeeft aan een illusie. Men kan natuurlijk het economische stelsel, dat resultaat is en bovenbouw,
onmogelijk scheiden van het wijsgeerig stelseI, dat bron is en
ondergrond. Laat iemand eens pogen, helder en logisch te schrijven over den klassenstrijd zonder te verraden, dat hij historischmaterialist is, dat hij iemands denkwereld verklaart uit zijn
economisch milieu. Een scheiding is hier onmogelijk. Neutraliteit
tegenover het geloof blijkt hier alweder hetzelfde ais ongeloof,
passeeren van het geloof. En het is opmerkelijk, dat hier het
Marxistisch commissie-lid R. Kuyper de zaak veel zuiverder heeft
gevoeld 2) dan het orgaan der predikanten De Blijde Wereld.
Hij toch schrijft, dat het Program Marxistisch is, maar niet den
geheelen Marx bevat; diens wijsgeerige theorie kan maar door
een kleinen kring van theoretici worden gecontroleerd en dit
is een reden, waarom deze theorie niet in het Program behoort.
Bovendien hebben sommige partij-genooten bezwaar tegen Marx'
verklaring van religie en moraal; een tweede reden, waarom
de theorie hier niet moet worden uitgedrukt. Maar de theorie
van Marx wordt weI degeIijk toegepast; de verklaring van het
kapitalisme is Marxistisch en het feit, dat zelfstandige ideologische factoren niet worden vermeld, is eveneens van die theorie
het gevolg. WeI blijft men vrij, aan een Almacht te gelooven,
mits deze dan in haar wereldbestuur den ontwikkelingsgang
door middel van den klassenstrijd voIgt.
Deze opmerkingen van Kuyper zijn treffend juist, gelijk het
Program zelf nu nader bewijst.
J) Nummer van 29 Maart 1912.
2) Het Volk, nummers 3675, 3676.
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Het Beginsel-program begint in § 1 met te spreken over de
kapitalistische voortbrengingswijze als vrucht van de ontwikkeling der maatschappij. Hier wordt het uitgangspunt gevonden;
dit is het eerste, wat men noemt, als men zijn „beginselen"
gaat ontvouwen en als men over een groote wereldbeweging
handelen gaat. Niet de ideologie, de wereld van het zedelijk
oordeel en geestelijk gevoelen, is uitgangspunt, maar de economie.
Aan de economie is derhalve de ideologie ondergeschikt; de
economische toestanden zijn het primaire en de zedelijke drij fveeren zijn afgeleide krachten.
Zoo wordt het hier klaarblijkelijk ondersteld.
En waar de verhouding tot de godsdienstige overtuigingen
had kunnen ter sprake komen, blijkt hetzelfde. Het Program
zwijgt daarover. Maar de redenen voor dit zwijgen zeggen meer
dan vele woorden. De heer Bruins had voorgesteld 1 ), uittespreken, dat in de partij volkomen eerbiediging van godsdienstige
overtuiging bestaat. Het is niet geschied; waarom niet? Ten
eerste, omdat zulk een uiting niet past in een Program, dat
over de maatschappij-ontwikkeling handelt! Derhalve, wie een
„beginsel"-program samenstellen, gevoelen er geen behoefte
aan zelfs niet desgevraagd zich over de godsdienstige
vragen uittelaten; èn wie de maatschappij-ontwikkeling schetsen, spreken zelfs desgevraagd over den godsdienst niet.
Kan men met eenig gedrag nog meer duidelijk demonstreeren,
dat men den godsdienst als bijkomstigheid en bijzaak beschouwt?
En niet minder kras spreekt hier de tweede overweging. Immers het amendement-Bruins kon ook niet worden opgenomen,
omdat het teveel zegt! Niet iedere godsdienstige overtuiging
zou in de partij worden geëerbiedigd; niet b.v. de overtuiging
van hem, die zou gelooven, dat God de standen als een eeuwige
inzetting heeft gewild. Het gestelde geval is materieel vrij moeilijk te behandelen, want over zulk een overtuiging zou uit
theologisch oogpunt eerst velerlei te zeggen zijn. Maar formeel
genomen, is de uiting zeldzaam duidelijk: godsdienstige overtuiging wordt toegelaten mits zij zich onderwerpt aan de reeds
.

1

) Zie ad § 12.
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aanwezige sociaal-economische gedachten. Godsdienst is hier
secundair; godsdienst wordt hier "toegelaten" en toegelaten
aIleen onder bepaalde voorwaarden. Ret is dezelfde gedachte
als die wij zooeven door R. Kuyper geformuleerd vonden; indien
de Almacht "voIgt" en niet v66r-gaat, is er plaats voor haar.
Naar het schijnt, stelt zich het Program tegenover het zedelijke ietwat anders. Volgens § 10 is het kapitalisme een stelsel,
dat "economisch verouderd en zedelijk veroordeeld is". Ook
zedelijk veroordeeld. Wordt hier aan het zedelijke niet een
zelfstandige kracht toegekend? Ret is niet meer dan schijn.
Reeds de volgorde der woorden doet dit vermoeden. Wie een
stelsel naar twee zijden beoordeelen wil: en economisch en
zedelijk; wie dan aan het zedelijke een zelfstandig karakter
toekent bovendien, die zou natuurlijk het zedelijke voorop laten
gaan en het stelsel dus qualificeeren als: zedelijk veroordeeld
en economisch verouderd. De omgekeerde volgorde in het Program geeft reeds een vermoeden, dat het zedelijke hier weinig
wordt gewaardeerd. Maar dit vermoeden wordt door de geschiedenis der woorden tot zekerheid. Men wilde aanvankelijk spreken van een stelsel, dat economisch en wetenschappelijk is verouderd, dat bovendien "door de nieuw opgekomen begrippen
van zedelijkheid en menschelijkheid veroordeeld is." Natuurlijk
zijn deze nieuwe begrippen dan geboren uit de nieuwe maatschappelijke verhoudingen. De heer Bruins verzette zich tegen
dit stukje puur Marxisme. De commissie wenschte toen te zeggen, wat thans in het Program staat. Maar dan heeft dat "zedelijk
veroordeeld" geen inhoud. Laat ons dan zuiver zeggen - aldus
de heer Van der Goes - dat het stelsel zedelijk veroordeeld
is, omdat het economisch is verouderd; de uitdrukking zegt dan
iets. Of laat ons - aldus enkele afdeelingen - geen oordeel
van zedelijken aard uitspreken en ons tot het "economisch verouderd" beperken; dan zijn wij ondubbelzinnig. Ret congres
liet de uitdrukkingen naast elkaar staan na de verdediging van
mr. Troelstra, dat men sterk staat in zijn veroordeeling van het
kapitalisme, zoo men het zedelijk veroordeelt, afgezien van zijn
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ideologische motieven. Maar het is duidelijk, dat een zedelij k
oordeel zijn beteekenis aan zijn zedelijke motieven ontleent. En
dat, waar men van deze motieven afziet", het oordeel alleen
beteekenis heeft in het oor dergenen, die gelooven aan een
zelfstandige zedelijke wereld, op wie men met zijn oordeel
werkt; doch zinledig is in den mond van den spreker. En deze
aanduiding in het Program bewijst niets ten opzichte van de
waarde, aan het zedelijk leven gehecht.
Hoe oordeelt het Program over de maatschappelijke zonden ?
De vraag is van groote beteekenis, omdat zij in het maatschappelijk samenstel zulk een belangrijke rol spelen. § 2 verklaart,
dat „het kapitalisme leidt tot voortwoekerend pauperisme en
prostitutie, alcoholisme en misdaad." Wat beduidt dit? Zeker
iets meer dan dat onder bepaalde stelsels bepaalde zonden beter
gedijen kunnen dan onder andere stelsels; wat onaanvechtbaar
is en wat in vele goed-christelijke kringen nog telkens met
nadruk moet worden gepredikt. Staat hier niet, dat deze zonden
de vrucht van het kapitalisme zijn? De kwestie is zoo uiterst
gewichtig, omdat socialisten altoos geneigd zijn, iederen misstap
uit de omstandigheden te verklaren; zeer oppervlakkig, zooals
ieder ervoer, die zich ernstig bewoog op het gebied van armverzorging, witte-kruis-arbeid, drankbestrij ding en reclasseering;
zeer gevaarlijk bovendien, omdat hier de drijfveer tot inspanning wordt weggenomen en slapheid van karakter wordt gekweekt.
Welnu, mr. W. A. Bonger heeft ter toelichting van de aangehaalde Program-woorden geschreven,') dat ja deze booze vruchten behalve dan het alcoholisme ook in vroegere tij den
voorkwamen, maar niet in alle tijden, niet als gevolg van den
onveranderlijken aard des menschen en onder het kapitalisme
het ergst. Dus niet de „aard" des menschen is de diepste oorzaak; dus niet vernieuwing van den mensch is noodig; het
kapitalisme leidt tot deze zonden en de nieuwe productie-wijze
met hetgeen het proletariaat aan vorming door den proletarischen
strijd heeft verkregen, zal voldoende zijn om deze jammeren
1

) Het Volk, nummer 3622.
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weg te vagen. Zonder zedelijke, zonder geestelijke krachten
.schrompelen pauperisme en prostitutie, alcoholisme en misdaad
ineen .... Hier jubelt niet de wetenschap, maar het utopisme;
het utopisme van het ongeloof.
En eenzelfde gedaehtenwereld maakt de verzekering mogelijk
in § 4, dat door de maatsehappij-ontwikkeling een nieuw stelsel
groeiende is, waarvan "het doel niet is het maken van winst
voor enkelen, doeh voorziening in de behoeften van allen." Met
het nieuwe stelsel zal dus tegelijk de nieuwe drijfveer ontstaan.
'Thans werken de menschen om winst, d. L voor zich-zelf, uit
egotsme en hebzucht; straks werken zij voor aller behoeften,
d. Luit altrutsme en gemeenschapszin. Ongetwijfeld zal het
stelsel, waarvan men droomt, niet te verwezenlijken zijn zonder
deze nieuwe menschen. Maar is de komst van deze nieuwe
menschen enkel als vrucht van maatschappij-vervorming iets
meer dan weder een droom? Wie hier aarzelt met zijn antwoord
of de komst dezer menschen blijde begroet, die is de tolk van
het felste ongeloof; immers van een overtuiging, die geestelijk
.goed wacht zonder geestelijke krachten. En het Program verwacht de menschen, maar spreekt van de krachten niet!
Over den winsthonger als tegenwoordige drijfveer, handelt
-ook § 1. Het heet daar, dat thans de voortbrengingsmiddelen
"voor hunne bezitters het middel zijn om winst te maken uit
den arbeid der arbeiders." Niet de behoefte van allen, maar
de winst van den bezitter is het thans, wat tot den productie.arbeid drijft. Hoe is deze tegenstelling bedoeld?
Het zou in verband met den opzet van het Program voor de
hand liggen, hier enkel een eeonomisehe uitspraak en eeonomische tegenstelling te vinden. Men kent het gewone socialistische oordeel, dat blijkens crisissen en overproductie thans de
.maatsehappij de voortbrenging niet meer beheerscht, juist omdat
zij winst zoekt en niet het voorzien in behoeften, dus ook met
-de behoeften niet rekent, Maar dan is de tegenstelling onjuist.
Afgezien nog van de vraag, of niet b.v, de trusts zeer zeker
.regelend optreden in de productie: individueel kunnen de bezit5
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ters der productie-middelen aIleen hopen op winst uit de productie, als zij beproeven, in behoeften te voorzien. Artikelen,
die dit niet zouden doen en dus niet verkoopbaar zouden blijken,
zouden ook geen winst aanbrengen. Zelfs indien een bezitter
van productie-middelen op zoo dwaze wijze gebruik maakte van
zijn bezit, dat hij niet voorzag in behoeften of geen winst verkreeg of noch in behoeften voorzag noch winst maakte - ook
dan zou economisch de tegenstelling niet opgaan, dat hij niet
produceert voor de behoeften, maar voor de winst; want in zijn
berekenen, bedoelen en handelen vormen die twee nimmer een
tegenstelling, maar vallen zij samen.
Derhalve moet de tegenstelling in ethischen zin Zijll bedoeld:
of om de winst of om de behoeften, d. i. of. uit egorsme of uit
altrutsme, En in het tegenwoordige stelsel werken de bezitters
door het lage motief van de winstbegeerte. Er zijn hooger motieven denkbaar, waardoor iemand zich toewijdt aan zijn maatschappelijke taak: de begeerte om Zijll van God ontvangen
roeping te vervullen in dit leven; de begeerte om een zegen
voor de gemeenschap te zijn; wellicht enkel de lust om zich
vroolijk aan zijn arbeid te geven. Doch deze en soortgelijke
motieven zijn den bezitters del" productie-middelen vreemd:
dezen werken om de winst! En daarom zijn ze doof voor vertoogen tegen nachtarbeid of kinder-arbeid, die zedelijken jammer brengen, maar de winst vergrooten: de winst is de raison
van al hun arbeid; het is niet meer dan redelijk, logisch, dat
wat deze minderen zou, niet in aanmerking komen kane
Een enkele opmerking moet nu echter worden gemaakt. Soms
werken ondernemers zonder winst; dat moet dus altoos verklaard worden uit de berekening, dat straks de kans zal keeren
en in gunstiger tijd de schade dubbel zal worden ingehaald?
En het is nooit te danken aan een gevoel van solidariteit met,
van verantwoordelijkheid voor de arbeiders? En dan nog een
vraag: het woord "winst" heeft hier een zeer ongunstigen bijklank; er is een zekere schande in het maken van winst. Maar
met welk recht wordt dit oordeel geveld? Misschien, omdat naar
luid van § 1 de winst gemaakt wordt "uit den arbeid del" arbei-
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ders," maar in § 4 ontbreekt deze toevoeging en is toch de winst
even ongunstig gestempeld. Bovendien zal de bijzonderheden
der „meerwaarde" -leer thans verder daargelaten toch geen
Sociaal-Democraat ontkennen, dat ook de bezitter eenig werk
doet en hem daarvoor eenig aandeel in de opbrengst toekomt
en hij dus winst maken mag; de opmerking dat de winst thans
veel te groot is, verzwakt de betuiging niet, dat er dus toch
winst mag worden genoten. Met welk zedelijk recht keurt men
de winst dan af? Zonder eenig zedelijk recht. Zoodat de uitdrukking wetenschappelijk gesproken zinledig is. Maar zij heeft
groote propagandistische waarde, omdat zij aansluit aan het
geweten van ieder; wij gevoelen allen vaag, dat handelen uit
louter-egoïstisch motief verachtelijk is; ook al maakt, wie nu
om het scheldwoord „winst" applaudiseert, zich straks aan dat
zelfde louter-egoïstisch handelen schuldig. En de schande van
het onlouter motief komt op het hoofd der bezitters.
Precies hetzelfde geschiedt in § 2. Ook daar een zedelijke
uitspraak in de verzekering, dat in het kapitalisme „concurrentie
en winstbejag dwingen tot voortdurende verbetering der techniek ter besparing van arbeidsloon." De wetenschap werkt, de
intuïtie en het genie der werkers ontdekt nieuwe wegen, opent
nieuwe kansen. Waarom worden de mogelijkheden in werkelijkheden omgezet? Waarom past de technicus zijn uitvindingen
toe? Waarom richt het bedrijf zich al beter in? Het zou voor
de hand liggen, hier te denken aan ethische drij fveeren van
zuiver gehalte: aan de bekoring b.v., die uitgaat van het wetenschappelijk peinzen en pogen, aan den drang in onze borst, om
ons werk al zuiverder, al meer volkomen te maken. Doch niets
van dit al komt tot gelding. Hier heerscht louter de inferieure
drang van den lust om arbeidsloon te sparen, om de winst te
vergrooten, om aan de concurrentie het hoofd te bieden!
Welnu, dit is een zeer belangrijke uitspraak van zeer bedenkelijke strekking. Reeds hetgeen bij de vaststelling der zinsnede is geschied, had van de vaststelling terug moeten houden.
In het ontwerp stond, dat „de concurrentie dwingt tot ver-
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betering der techniek." Het verklaarde dus, dat de ondernemers
in lusteloosheid hun bedrijf zouden laten voortschuiven langs
de oude banen, zoo niet de concurrentie hen dwong tot het
inslaan van nieuwe wegen. Een beschouwing, die reeds somber
genoeg is. Maar zij kan niet gehandhaafd worden, want ieder
ziet, dat technische verbeteringen ook worden aangebracht in
monopolistische bedrijven, waar dus concurrentie uitgesloten is.
Trad men toen terug van zijn fatale ontwerp en ging men iets
vermoeden van andere, hoogere motieven, die werken? Neen,
men viel nog verder over naar de andere zijde en schreef, dat
waar niet de concurrentie werkt de winzucht werkt. Een nog
lager motief. Men kent enkel materieele, geen ethische factoren.
Wat ons hier zoo bedenkelijk schijnt, is niet, dat men de stelling niet omkeert en dus enkel van ethische, geenszins van
materieele motieven zou blijken te weten. De eenzijdigheid ware
dan even groot, al was zij minder verderfelijk. Doch dat men
enkel de inferieure beweegredenen kent. Wel schreef mr. W.
A. Bonger l), dat hier niet alle, doch alleen de belangrijkste
krachten zijn genoemd, omdat men in een Program niet alles
op zijn laatste oorzaken kan doorgronden. Maar het niet-genoemde
en wel-gewetene is niet van hooger-ethisch gehalte: „doel heet
besparing van arbeidsloon en dus niet b.v. het overbodig maken
van onaangenamen of gevaarlijken arbeid."
Bij deze visie worden, het is duidelijk, de maatschappelijke
gedragingen niet enkel beschreven, maar ook verklaard en wel
verklaard met een zeer fatale interpretatie.
Nog tweemaal geschiedt hetzelfde. Waar de kapitalistische
winsthonger niet door den tegenstand der arbeidende klasse
wordt gebreideld, is deze klasse ten prooi aan toenemende ontaarding en ellende; alleen de natuurlijke grenzen van menschelijke ontbering en de eischen van het kapitalistisch belang zelf
beperken deze werking. Aldus § 2. De heerschende klasse komt
niet dan noodgedwongen onder den invloed der wassende macht
van het proletariaat aan diens eischen om recht en hervorming
1

) Het Volk, nummer 3621.
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tegemoet. Aldus § 3. De bezitters laten rustig de uitbreiding der
ellende doorgaan, als maar hun winst op peil blijft of groeit.
AIleen overmacht en dwang kunnen hen van gedrag doen veranderen. En "armoede, onzekerheid van bestaan, afhankelijkheid, afmattende en geestdoodende en ongezonde arbeid van
mannen en vrouwen, onmatig lange arbeidstijd naast werkloosheid, kinderarbeid, vernietiging van het gezinsleven, teruggang
van het lichamelijk weerstandsvermogen bij het proletariaat, voortwoekering van pauperisme en prostitutie, alcoholisme en misdaad" (§ 2) ... heel deze lange lijst van droeve jammeren laat
het geweten der bezitters ongeroerd, hun daden ongewijzigd.
Enkel de brute overmacht van de arbeiders zal hier iets uitwerken.
Men poge zich in te denken in de denkwereld, waarbinnen
zoo sprekende de Sociaal-Democratie haar volgelingen opkweekt;
in de atmosfeer, waarin zij ademen! Er is, formeel gesproken,
een voordeel verkregen, vergeleken met wat wij eerst gevonden
hebben. Toen enkel mechanisme, nu tenminste menschen. Toen
enkel economische factoren, nu althans ethische motieven. Dus
weder menschen met verantwoordelijkheid! Zullen wij daarvoor
niet danken na onze klachten over den machinalen, materialistischen, fatalistischen inslag elders in het weefsel van dit Program?
Maar tweeerlei tempert onze vreugde. Eerst dit reeds, dat het
barste mechanisme toch evengoed hier wordt gevonden en wij
dus voor een gelijke tweeslachtigheid staan als die ook Marx
zelf vertoont.') Maar dan vooral iets anders. Het Program kent
ethische motieven der menschen; het kent de ethisch geoordeeld
zeer inferieure motieven der bezitters ... waar staan de ethisch
inferieure motieven der arbeiders vermeld? Zij worden niet
gewraakt, zelfs niet genoemd, dus blijkbaar niet erkend. Maar
wie aIle duister vallen laat op eene groep en daardoor de andere
groep plaatst in het licht, moet toch weten, dat hij daarmede
zijn zedelijk karakter openbaart! En dat hij het toont van een
zedelijk zeer aanvechtbare zijde! Of is dit onjuist? Wij begrijpen voortreffelijk, met welke uiteenzetting men onze opmerking
1) Zie daarover Siemmen des Ti;jds, bIz. 498 v.
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beantwoorden zal. Met deze, dat de gevallen niet gelijk staan;
dat de bezitters in het nu verouderde stelsel van het kapitalisme tot de reactie behooren, tegen den draad ingaan, terwijl
de bewuste arbeider het ontwikkelingsproces der maatschappij
ontdekt heeft en in dat historisch proces zijn eigen plaats en
taak bepaald heeft: hij is in de lijn der historie en gaat langs
de opgaande lijn. Daarom moet vanzelf al het stralende licht
op de arbeidersbeweging vallen!
Wij zullen niet twisten over deze voorstelling van zaken,
doch haar voor een oogenblik aanvaarden als volkomen juist.
En dan onze vraag herhalen, alleen ietwat anders geformuleerd.
Aldus: waarom heeft men dan het gedrag der bezitters niet
verklaard uit bekrompenheid en achterlijkheid en domheid en
gebrek aan inzicht en schadelijke, doch niet-schuldige reactionaire neiging; waarom bij hen enkel winsthonger en gebrek
aan ideaal bedoelen en onaandoenlijkheid voor ellende en wijken
alleen voor dwang en onvatbaarheid voor overtuiging gevonden?
En wederom, als er dan ethische motieven werken, waarom
werken de inferieure motieven dan alleen aan den éénen kant?
Men zal de kracht dezer opmerkingen nog meer gevoelen,
wanneer men zich afvraagt, welke blik in het algemeen op
het arbeidersleven hier wordt gekweekt. Dat pauperisme en prostitutie, alcoholisme en misdaad naar § 2 over hen komen door
het kapitalistisch stelsel, vonden wij reeds. Dezelfde paragraaf
beschrijft het kenmerk van den arbeid onder het kapitalisme.
Hij is „afmattend, geestdoodend en ongezond ". De woorden
krijgen nog een bijzonderen nadruk door hetgeen met de amendementen gebeurd is. De arbeid is altijd ongezond! Het ontwerp
noemde hem „vaak ongezond"; met het opzettelijk wegnemen
van deze beperking is de qualificatie opzettelijk algemeen gemaakt. De arbeid mat af! Hij is niet enkel „zwaar" te noemen,
zooals het ontwerp deed; want niet daarom is het te doen, dat
hij inspanning vergt, maar dat hij moê maakt, neerdrukt, uitput.
De arbeid doodt den geest! Hierin wordt minder gezegd, dan
sommigen wilden, die veel sterker het eentonige, het automa-
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tische, het ontzielde van den arbeid wilden uitgedrukt zien; 1)
minder dan wat dr. Van der Waerden voelt: dat de concurrentie
en de voortgang der techniek den weerzin der arbeiders in hun
afmattend werk verhoogt 2); nverhoogt"! dus is er de weerzin
altijd; dus is er de voortdurende druk op den geest en het lichaam.
Maar de arbeid is afmattend, geestdoodend, ongezond.
Dat staat hier als algemeene regel; als het onvermijdbaar
kenmerk van al den arbeid onder het kapitalisme. Werd er op
gewezen, dat onder aIle stelsels van voortbrenging er afmattende
of geestdoodende of ongezonde arbeid zal te doen zijn; werd er
op gewezen, dat onder het tegenwoordig stelsel menige arbeid
een of meer van deze kenmerken toont, dan zouden wij tegen de
uiteenzetting geen bezwaren hebben. Integendeel, de aanwijzing
noodzakeli'k achten. En mede aandringen op vermindering of
wegneming van al die kwade kenmerken, die verminderd of
weggenomen kunnen worden; voorts op aankweeking van ontwikkeling en geestelijke verheffing en aandeel aan de cultuurschatten ter compensatie van onwegneembare neerdrukkende
werking in sommigen arbeid. Doch zo6 staat het hier niet. Hier
wordt de algemeene karakteristiek van den arbeid gegeven.
Hier is de arbeid geen zegen, geen levensdoel, maar een noodzakelijk kwaad, maar een vloek. Hier zijn wij in de wereld van
die gedachten, die het leven zonder arbeid teekenen als ideaal,
die. in den Toekomst-staat het werk tot het allernoodzakelijkste
zullen beperken, opdat er veel tijd blijve voor het eigenlijke
leven, dat pas nit den arbeid begint, dat in ontspanning of ontwikkeling, in lager of hooger kunst-genot bestaan zal, maar
waarvan de arbeid zelf geen deel uitmaakt! Hoe vele mijlen
zijn wij hier verwijderd van de gedachten, die elk aardsch
beroep "een goddelijk beroep" konden noemen. En hoe materialistisch-genotzuchtig wordt hier het leven, Neen, maar de werker moet in zijn werk zijn ziel kunnen leggen, zijn bevrediging
kunnen vinden. En dus moet bij de regeling van den arbeid
met aIle kracht daarnaar worden gestreefd. Maar tegelijk moet
1) Zie Siemmen des Tijds, bIz. 637 v.
2) In Het Weekblad bij Het Yolk, nummer 3635.
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worden opgekomen tegen de leering, dat de arbeid per se, dat de
arbeid als zoodanig, dat iedere arbeid een jammer is. Men kan
zich de fatale werking van deze averechtsche paedagogie op
het denken en willen der arbeiders nauwelijks te zwaar voorstellen.
En intusschen ziet men den arbeider hier geteekend als het
slachtoffer alleen, gelijk zooeven den bezitter als den door lage
motieven gedrevene alleen, Een dubbele ethische uitspraak;
innerlijk inconsequent, naar beide zijden onvolledig, naar beide
zijden noodlottig.En alweder zijn hier niet louter feiten geconstateerd; maar zijn gedragingen en bedoelingen zedelijk
gewaardeerd, heeft een principe gewerkt.
Dat geschiedde natuurlijk ook bij het schetsen van de verhouding der klassen. Volgens § 1 "staan de kapitalistische klasse
en het proletariaat in duurzame belangentegenstelling tegenover
elkaar." In belangen-tegenstelling! Wij letten thans niet op de
overigens interessante vragen, hoeveel klassen er eigenlijk in
werkelijkheid zijn, wat de verhouding is tusschen klassen- en
belangen-tegenstelling, of er van tegenstelling dan weI van harmonie der belangen zou moeten worden gesproken. Wij vragen
uitsluitend naar de ethisch-religieuze denkwereld, die zich in
de gegeven formuleering uit. De vorming der klasse wordt ter
weerszijden gedreven door het belang, d. i. door de zeIfzucht. Derhalve niet door het recht; niet door de begeerte, om recht te
doen ; niet ten deele mede door den drang naar recht. Hier
werkt uitsluitend het belang.
NatuurIijk een onjuiste bewering. De groepeering in de sociale
worsteling onzer dagen bewijst het zonneklaar. Er zijn Ieden
uit de bezittende klasse, die zich voegen bij het strijdend proletariaat. Er zijn vele Ieden der proletarier-klasse, die mijlen ver
blijven van het Socialisme. De Program-commissie had dit terdege bemerkt en ze schreef daarom, dat weI bij de groepeering
in den klassenstrijd voornamelijk het belang den doorsiag geeft,
maar sommigen tegen hun belang de zijde der arbeiders kiezen.
Maar daarmede wordt ethisch - nog daarvan afgezien, dat nu
de formuleering van § 1 te strak blijkt en te schematisch -
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daarmede wordt ethisch de zaak nog verergerd. Want nu is er
weI hooger drijfveer werkzaam in het sociale leven dan enkel
die drijfveer van het belang; doch dat hoogere werkt alleen
ter eener zijde, bij degenen, die zich aan de arbeiderszijde
scharen! Waarom verklaart men niet eveneens, dat sommigen
tegen hun belang de zijde der bezitters kiezen? Ret laat zich
logisch evengoed verdedigen; het laat zich met feiten even
stevig bewijzen; het is onvermijdbaar, wanneer eenmaal voo
een anderen factor dan dien van het belang plaats ingeruimd is.
Maar het Program teekent ons de maatschappij-groepeering
als vrucht van inferieure motieven en ontdekt de uitzondering
op den regel slechts aan eenen kant. Ret is duidelijk, hoe noodlottig deze dubbele voorstelling werken moet op het zedelijk
gevoel en het zedelijk oordeel dergenen, die met deze onderwijzing worden gevoed.
Nog eenmaal hetzelfde verschijnsel: de erkenning van meer
dan enkel mechanisch werkende, economisch bepaalde factoren;
de erkenning van vrije strevingen, dus van zedelijk te waardeeren daden ; maar dan zoo, dat het vonnis daalt op de bezitters alleen en enkel van hen onzedelijke daden bekend zijn.
§ 9 schetst de kapitaal-magnaten, die "de regeeringen den weg
opdrijven van imperialisme en koloniale politiek met de daaraan verbonden voortgaande verzwaring van militaire lasten en
toenemende spanning in de internationale verhoudingen." Een
inderdaad luguber bedrijf: lasten verzwaren en gevaar van
ooriog vermeerderen, enkel om wat meerder rente te kweeken
van zijn kapitaal. In het koloniseeren werkt dus geen hooger
bedoelen, niet de begeerte b.v, om zijn gansche land en volk
vooruit te stuwen! En de gruwelijke gevaren, die zich opdoen
bij het streven zijn niet bij machte, iemands gelddorst intetoomen! Alweder geheel daargelaten, dat deze beschouwing van
het koloniseeren uiterst eenzijdig is 1): in welk licht wordt
hier de klasse der bezitters gesteld! Zoo ziet men een deel van de
1) Men denke aan Hildebrands boek en aan de houding, door Italiaansche
Socialisten tegenover de Tripoli-kwestie aangenomen.
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menschen; een ander deel staat te glanzen in blijden zonneschijn. Met welk recht geeft men deze voorstelling van zaken?
Is nu toch ten slotte de bedoeling, dat alles echt Marxistischmechanisch worde verklaard en dus het gedrag der bezitters
zoowel als der proletariers met beider economisch milieu tegelijk
is gegeven? Ja of neen. Zoo ja, dan behooren de zedelijke
oordeelvellingen te verdwijnen; zoo min als men een natuurverschijnsel zedelijk waardeert, mag men dan de daden der
bezitters zedelijk waardeeren. Zoo neen, dan moet worden bewezen, dat men het recht heeft, schaduw en licht zoo eenzijdig
te verdeelen als dit Program het doet; dan moet ook de vraag
beantwoord worden, waarom men van een deel der menschen
thans gelooft, wat hier van de bezitters geloofd wordt; en toch
verwacht, dat ginder in de nieuwe maatschappij allen uit nobel
motief zullen handelen, zullen ten doel kunnen hebben "de
voorziening in de behoeften van allen." Wie aan de mogelijkheid dezer omzetting gelooft zonder de inwerking van geestelijke kracht, heeft daarmede een zeer sterk religieus, immers
fel anti-religieus getuigenis doen hooren.
Ret Program, dat wij doorzochten, is principieel geen eenheid,
zoo min als Marx zelf principieel een eenheid is. Maar zoowel
in zijn consequentie als in zijn inconsequentie is het ethisch
en religieus van een zeer noodlottige strekking. Wij lieten de
sociaal-economische vragen geheel rusten. Ons oordeel heeft,
wij herhalen het, met vooruitstrevendheid of reactionaire neiging
niets van doen. Maar wij pogen te proeven, met welken geest
ons Yolk door de Sociaal-democratische propaganda gevoed wordt
Bet is ons om de ziel van ons Yolk te doen.
En dan huiveren wij.
Hier is - natuurlijk trouwens - geen neutraliteit, noch
geestelijk noch zedelijk. Godsdienst noch ethische overtuiging
is hier "Privatsache". En ethisch zoowel als religieus wordt
hier de volksziel vergiftigd. In een beschouwing over het Leidsche Program schreef Het Volk (nummer 3685), dat in het
Communistisch Manifest en in het Leidsche Program "een geest,
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één wereldbeschouwing leeft." Wij achten deze uitspraak voor
bestrijding niet vatbaar. Maar dan is ook niet meer vatbaar
voor bestrijding de uitspraak, dat dit Socialisme en het Christendom onverzoenlijke tegenstellingen zijn. En onnoodig is het
dan ook om nog één woord te spreken ter verduidelijking of
onderstreping van den geweldigen eisch, dat om de ziel van
ons volk de ziel van dit Socialisme met alle heilige middel
moet worden tegengestaan.

,

De vrijheid van den menschelijken
wil en het rechtsbegrip.
DOOR

MR.

w.

ZEVENBERGEN.

Ret probleem van de vrijheid van's menschen wil heeft
WINDELBAND eens "het neteligste" probleem genoemd. Niet zonder
grond. Er is nauwlijks een vraagstuk denkbaar dat van zulk
een ingrijpende beteekenis is en tevens zoozeer het karakter
van onoplosbaarheid draagt als dat der menschelijke vrijheid.
Men heeft gemeend de behandeling van dit vraagstuk te moeten
verplaatsen naar "het einde van onze studie", Ten onrechte.
Men kan natuurlijk afzien van een "Begriindung" en rechtvaardiging eener partijkeuze, als maar niet wordt beweerd, dat
geen partij is gekozen. Deze moet plaats grijpen, niet aan het
eind, maar aan den aanvang van allen arbeid. Hiermee wordt
gesteld, dat de wilsvrijheid een fundamentaal probleem is der
rechtsphilosophie in het algemeen, en niet slechts der strafrechtsphilosophie.
We had den elders 1) gelegenheid op vele gewichtige consequenties te wijzen; niet op aIle daarin besproken of soms even
aangeroerde vraagstukken konden we dieper ingaan, zonder
ons doel uit het oog te verliezen. Dit was het geval met wat
we noemden het dogma van Wil of Overtuiging; hebben wij in
het Recht te zien wil of overtuiging, bestaat het Recht uit
imperatieven of uit normen. Deze vraag hangt onmiddellijk
samen met deze: richt het recht zich tot de onvrijheid of wel,
1) Eenige beschouwingen over het strafrechtelijk schuldbegrip, 1913.passim.
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doet het een beroep op onze redelijk zedelijke natuur, op onze
relatief vrije en zelfstandige persoonlijkheid, op onze geschiktheid tot redelijke zelfbepaling?
Ret valt niet te ontkennen, dat we hiermee een kwestie raken,
die ligt in het centrum der "drie vragen van de rechtsphilosophie". Ze raakt de vraag naar het rechtsdoel en de "Geltung"
van het recht, maar vooral die naar het begrip van het recht.
Hierover een paar opmerkingen.
Al het denkbare laat zich scheiden in een wereld van zijn
en een van behooren. Deze wereld tracht de menschelijke
geest zich geordend te denken. Hij gelooft aan een wetgeving
voor de rede- en willooze natuur en voor het persoonlijke leven;
aan wetten, die gelden wegens hare overeenstemming met de
feitelijkheid van het gebeuren en aan zulke, die gelden in
weerwil van hare niet-overeenstemming met deze feitelijkheid.
Behooren deze tot het rijk der waarden, gene hebben betrekking
op het rijk der natuur.
We hebben hier te doen met een uiterst merkwaardig verschijnsel. Ret begrip wet, als regel waarnaar iets geschiedt of
behoort te geschieden, is op den bodem der menschelijke handelingen (waarschijnlijk het eerst in den voorstellingskring der
politiek) ontstaan. Door rechts- en staatswetenschap is het verder
ontwikkeld en verbreid. Van uit deze wetenschap is het begrip
overgebracht op andere wetenschappen, intusschen, niet zonder
ingrijpende wijzigingen te hebben ondergaan. Niet ten onrechte
merkt EUCKEN 1)op : het begrip wet "ist vom menschlicher Handeln
zur Natur gewandert, hat hier eine neue Gestalt gewonnen und
kehrt mit ihr zum Menschen zuruck, urn auch sein Dasein in
ein neues Licht zu rucken.' Deze wijzigingen zijn in haar
schrilsten vorm voor ieder duidelijk. Iedereen voelt het verschil
als ik zeg: gij zult (moet) sterven en gij zult (behoort) niet (te)
stelen; met de laatste uitspraak is iets gezegd, dat weliswaar
zoo behoort te zijn, maar dat in de werkelijkheid lang niet
1) Geistige Stromungen der Gegenwart, 1904. 151.
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altijd het geval is; de eerste bevat een oordeel over wat feitelijk.
en overal geldt. Hier openbaart zich de tegenstelling: normen
en (natuur)wetten.
De wetenschap die het zijn tot object heeft, pleegt men een
verklarende wetenschap te noemen; ze verklaart hoe het gebeuren zich in de werkelijkheid afwikkelt. De wetenschap van
het behooren is een normatieve wetenschap, een die ten doel
heeft de kennis van het "Sollen". Op deze laatste omschrijving
valle de nadruk. Want het is met de normatieve wetenschappen
niet zoo gesteld, alsof deze een normgevende functie hadden en tot deze opvatting geeft het woord normatief aanleiding-;
ethiek noch rechtswetenschap zijn wetgeefsters voor ons handelen. Normatief wil zeggen: ze richten zich tot de wereld van
het behooren met het doel, hare ordeningen te kennen. Ook
de rechtswetenschap is in dezen zin een normatieve wetenschap.
Het is haar immers niet te doen, de werkelijkheid te verklaren,
door aan te geven of uit te spreken, wat geschiedt. Haar object
is niet de wereld van het zijn, maar van het behooren. Ze is
de wetenschap der normen, op grond waarvan iets behoort te
geschledeii, maar voistrekt niet geschieden moet.
Al is de rechtswetenschap een normwetenschap, daarmee is
natuurIijk nog niet gezegd, dat het recht der werkeIijkheid nu
behoort tot het rijk der waarden; er is immers veel in het
recht dat niet waardevol is, al bevat het ook een streven zulks
te zijn. We laten dit punt rusten; voidoende is te hebben gesteId, dat de rechtsordeningen zijn normen. Wanneer deze
ordeningen echter normen zullen zijn, dat wil zeggen: ordeningen, die gelden voor het persoonlijke leven, dan voIgt daaruit
onmiddellijk, dat bij loochening der vrijheid, van geen norm
meer kan worden gesproken. Normen toch, en dit hebben we
aan te toonen, doen een beroep op onze vrijheid. Wordt die
vrijheid geloochend, dan is er geen plaats meer voor normen;
men pleegt dan zijn toevlucht te nemen tot imperatieven, het
recht bestaat dan nit bevelen en niet meer dan date
In deze tegenstelling van norm en imperatief ligt die van
vrijheid en onvrijheid. Weliswaar worden door sommigen beide
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begrippen, norm en imperatief, vereenzelvigd, men denke aan
BIERLING; dit is onjuist. Ook wordt niet ontkend, dat norm en
imperatief kan samenvallen, dat iets norm en imperatief kan
zijn. We beweren slechts dit, dat, wordt de onvrijheid gesteld,
het recht nooit iets anders kan zijn dan imperatieven, en dat
de wijze waarop in dit geval de rechtsorde haren invloed
uitoefent een gansch andere is. Norm, zoo zeiden we, onderstelt
vrijheid, imperatief onvrijheid ; is er geen vrijheid, dan is er
geen norm.')
Wanneer ik zeg : gij zult niet dooden, dan is dit iets wat ik
uitspreek op deze plaats, op dit uur, uit dit motief, en dat
zooveel trillingen veroorzaakt enz. Hier heb ik te doen met een
zijnde, dat werken wil. Dezelfde uitspraak echter is tevens algemeen geldig, treedt als het ware buiten de sfeer van ruimte
en tijd. Hier heb ik te doen met een niet zijnde, dat gelden wil.
Beide willen, als ik dat zoo mag zeggen, iets bewerken. Dat
dat zijnde op den mensch werkt, baart geen moeilijkheid. Maar
hoe wil dat niet zijnde, die norm „werking" hebben. Wil deze
invloed uitoefenen, dan moet noodwendig de mensch een geschiktheid bezitten zich overeenkomstig dit niet -zijnde te bepalen, m. a. w. de mensch moet in staat zijn, zich te onttrekken
aan de almacht der ruimtelijk-tijdelijke, en dus zinnelijke, realiteiten. Deze geschiktheid is echter niets anders dan wat we
elders de vrijheid hebben genoemd, ja, wat we hebben aangeduid als het kenmerk der ware en eigenlijke zedelijke vrijheid.
Is dit zoo, dan blijkt ook onmiddellijk het verschil in werkingswij ze. De imperatief, als een zijnde, dat werken wil, fungeert
als een, soms falend, dwangmiddel, de norm als een behooren
dat gelden wil, oefent uit de stille kracht der overtuiging. Doet
de norm een beroep op onze zedelijke vrijheid en spontaneïteit,
de imperatief doet dit op onze determineerbaarheid en passiviteit.
De norm wil overtuigen, de imperatief dwingen; naar de eene
-

-

1 ) Het spreekt van zelf, dat we hier niet op de religieuse normen het
oog hebben.
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beschouwing wortelt het recht in de overtuiging, naar de andere
in den wil.
Nu blijkt ons hoe op den grondslag der vrijheidsleer de kern
van het Recht een totaal andere is dan op de basis der
onvrijheid.
De onderdaan tot wien de norm zich richt is een redelijk
zedelijk wezen, naar de eene beschouwing; de mensch tot wien
de imperatief zich richt is onvrij, naar de andere beschouwing.
De norm wendt zich tot de vrije persoonlijkheid, den zich zelf
bepalende, met het doel, dat deze zich in vrijheid naar haar
bepale, en eerst waar dit doel niet wordt bereikt, maar ook
dan eerst alleen, kn een dwangmiddel te hulp genomen worden.
De imperatief determineert den determineerbare en passieve
uitsluitend en alleen door haar dwingend karakter.
Men ziet nu tevens, hoe het probleem van den dwang in de
eene of in de andere beschouwing een geheel andere is.
Het recht wortelt in de overtuiging, de wijze waarop de
ordening haren invloed uitoefent loopt langs den weg der overtuiging, want het recht is een „sollen", dat gelden wil; daarin
ligt zijn zedelijke kracht. Ware het recht in wezen wil en
bestond het slechts uit imperatieven, dan zou het immers in
laatste instantie slechts macht zijn en wel een van den sterkere
over den zwakkere.
Maar nog meer, als gesteld is, dat het recht slechts uit imperatieven bestaat, als bevelen voor de toekomst, dan is immers
de rechtswetenschap in engeren zin geen normwetenschap meer,
maar is ze een empirische geworden. Ze is dan niet meer de
wetenschap, die aangeeft wat behoort te geschieden. Ze verlaat
het dualistisch standpunt en gaat terstond over in monisme.
Daarmee echter is de scheiding van waarde en werkelijkheid
vervallen en zijn we aangeland in de leer van de afleidbaarheid
der „behoorlijkheid" uit het historisch gegevene. Geen rechtswaarde maar rechtswerkelijkheidsbeschouwing.
Maar daaruit volgt alweer dat, zoo in weerwil van alles de
werkelijkheid der vrijheid mocht worden aangenomen, deze reeds
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daarom geen zin zou hebben, wijl alles wat geschiedt zoo is
als behoort en omgekeerd.
Zoo is dan het recht in wezen overtuiging en geen wil zonder
meer, hetzij van hem tot wie de imperatieven gericht zijn,
hetzij van hem, die aan de norm inhoud gaf. Hiermee is evenwel
nog niet beweerd, dat deze overtuiging zou berusten in het ik
zonder meer. Wanneer dit ik niet treedt buiten zijne sfeer en
zich niet in contact stelt met de gemeenschap, heeft deze immers
geen deel aan de rechtsvorming. Eerst wanneer het individu
zich van zijn ik vervreemdt en zich een sfeer voor zijn handelen
schept, zeggen we liever vindt, in gezin, familie enz., kortom
in de gemeenschap, draagt ook hij die overtuiging. Zoo verstaan
is het recht een overtuiging der gemeenschap; doch die gemeenschap is niet monistisch te denken, als zou deze haar bestaan
hebben buiten de individuen. Een gemeenschap, die niet gedragen wordt door een „veelheid" van ikheden bestaat nooit
en nergens. Iets anders is of door wisselwerking der ikheden
niet een product wordt verkregen, dat soortelijk verschilt van
<de som der individueele bewustzijnsverschijnselen en overtuigingen. Maar dat raakt onze stelling niet.
,

,

Wanneer het recht in wezen wortelt in de overtuiging, aldus
optreedt als normen, onderstelt dit dan niet wat men genoemd
heeft de Anerkennung van den „normen-adressaat" ? Deze vraag
voert ons tot een bekende controvers over de verhouding van
zedelijkheid en recht. En wel om de volgende reden. De Anerkennungsleer wordt niet betwist voor zoover het de zedelijkheid
betreft. In dit geval wordt vrij algemeen erkend, dat de zedelijke
_plicht zelfplicht of gewetensplicht is. Voor het recht is dit betwist.
Het wil ons toeschijnen, dat deze bestrijding onjuist is. Wanneer
de Anerkennung dezen zin zou hebben, dat van haar bestaan
de geldigheid van de norm afhankelijk ware en dus de grond
der behoorlijkheid zou liggen steeds en altijd in het individu,
dan zou de bestrijding dezer leer volkomen gerechtvaardigd
..zijn, maar dan zou hetzelfde gelden voor de zedelijkheid. We
,ontmoeten in dit geschil vaak een onverkwikkelijke verwarring
6
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van zijn en behooren. Voor ons gaat het bij de Anerkennung
niet om de vraag of van haar afhankelijk is het behooren-opgevolgd-te-worden, maar het feitelijk opgevoIgd worden. Ret
woord "gelden" kan in beide gevallen gebezigd worden; wij bedoelen hier evenwel gelden in den zin van feitelijk opgevolgd
worden. De norm blijft immers, zoo stelden we in den aanvang,
al richt mogelijk niemand zijne gedragingen overeenkomstig
hare voorschriften in. De Anerkennung heeft dus aIleen betrekking op het feitelijk gelden, opgevolgd worden. Wanneer nu
eenerzijds deze Anerkennung weI voorwaarde is voor de geldigheid der zedelijke norm en de verhouding van recht en
zedelijkheid gedacht wordt als een gesubordineerde, hetzij dan
dat recht, Netzij dan dat zedelijkheid het hoogere is, dan is het
inconsequent om weI zedelijke plichten en niet rechtsplichten
zelfplichten te noemen.
Keeren we nu tot de vraag terug: hoe verhouden zich
zedelijkheid en recht?
Is de verhouding van zedelijkheid en recht te denken ais
gecoordineerd of gesubordineerd; en in het Iaatste gevaI, wat
is het hoogere? Is in het rijk der ideeen een zelfstandige plaats
toe te kennen aan de gerechtigheidswaarde en is dus de wijsbegeerte vail het recht een zelfstandige tak del" wijsbegeerte,
naast Logica, Aesthetica en Etica. Of weI, zullen we met Hegel
het zedelijkeen het goede beschouwen .als in dienst der gerechtigheid, dan weI omgekeerd in recht een middel tot de zedelijkheid zien? Reeds elders bleken wij gekozen te hebben in den
laatsten zin. Welnu het antwoord op de gestelde vraag kan nu
niet twijfelachtig zijn. Wanneer recht in overtuiging en de
rechtsnormen slechts langs den weg der overtuiging haren invloed kunnen uitoefenen dan voIgt daaruit, in beginseI, dat het
recht al evenmin autocratisch is ais de zedelijkheid.
Ik zeg in beginseI, Immers de norm kan oak optreden als
imperatief, en dan is hetzelfde resultaat (schijnbaar) bereikt
langs een gansch anderen weg, een andere wijl hier niet geappelleerd wordt aan de zedelijke vrijheid. Hiermede worden
we wederom geplaatst voor een controvers over de verhouding
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van Zedelijkheid en recht. Men heeft gemeend de tegenstelling
tusschen beide te kunnen weergeven door „uiterlijkheid van
het recht" en „innerlijkheid der zedelijkheid ".
Deze uitdrukking laat verschillende interpretaties toe, een
van de meest bekende is wel die van heteronomie en autonomie.
In onze beschouwing is voor deze tegenstelling geen plaats.
Alle normen zijn autonoom; „heteronome normen" is een contradictie. Norm oefent uit de stille kracht der overtuiging,
wil deze echter als zoodanig werken, dan moeten we haar
hebben opgenomen in ons geweten, plichten als reflex van
normen, binden ons immers om des gewetens wille. Nooit
kan het verschil tusschen zedelijke en rechtsplichten, voor
wie huldigen een vrijheidsleer als de onze, in de verplichtende instantie worden gezocht. Want de voorstelling, die
op mijn willen werken wil, zal toch steeds eerst mijn geestelij k eigendom moeten zijn, wil ze ooit motief laat staan
het sterkste zijn. Omdat de norm werkt langs den weg der
overtuiging, daarom moet zij steeds „anerkannt" zijn, daarom
zijn steeds plichten, zedelijke zoowel als rechtsplichten, gewetensplichten. In dezen zin zijn alle plichten autonoom. Niet hier, in
de verplichtings- instantie ligt de heteronomie, niet in de plichtenleer, maar elders in de leer der goederen. Trouwens men denke
zich eens in de consequentie waartoe een tegenovergestelde
opvatting moet leiden. Hoe zal toch een gemeenschap op den
duur kunnen bestaan, als niet in het overgroote deel het onuitroeibaar bewustzijn leeft den norm te moeten (dat is te behooren) gehoorzamen. Want wanneer niet de geldigheid der
norm afhankelijk is van onze diepe overtuiging, en de plicht
niet is gewetensplicht, dan wordt immers, wil feitelijk hetzelfde
resultaat intreden, steeds heil verwacht van 's menschen onvrijheid (natuurlijk hier in zedelijken zin). Men behoeft waarlijk
nog niet het laatste doel van recht en staat in de menschelijke
individualiteit en persoonlijkheid te verleggen om deze leer
onaannemelijk te achten.
Zooals we reeds opmerkten kan niet hier in de plichtenleer
van heteronomie worden gesproken, deze ligt elders. Intusschen
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het zal ons blijken dat daarmee wederom niet de tegenstelling
tusschen recht en zedelijkheid is gekarakteriseerd.
Zonder tegenspraak kan aangenomen worden, dat ons geweten
soms of altijd zedelijke goederen eischt, wijl ze van te voren
waardevol zijn. Het geweten omhult die waardevolle goederen
met een zedelijke waarde. Zoo wordt ook de gerechtigheid als
waardevol erkend. Wat gerechtigheid is dat bepaalt de rechtsphilosophie. Het geweten eischt, dat de mensch naar de mate
van zijn kracht zal bijdragen tot den opbouw van het rijk der
waarden. Wat waardevol is bepaalt in ons geval een vreemde
wetgeving, de Logica, de aesthetica, de moraal in engen zin, in
casu de rechtsphilosophie. Zoo onderwerpt zich de mensch aan
de heteronome wetgeving, en vervult heteronome plichten. In
dezen zin zijn vele, zoo niet alle plichten heteronoom, zoowel
de zedelijke als de rechtelijke.
Uit het normatieve karakter van het recht volgt dus de autonomie van rechts- en zedelijke plichten, als we letten op de
verplichtende instantie, de heteronomie als we letten op den
inhoud van den plicht en dat enkel en alleen wijl de rechtsorde in
haar normatief karakter een beroep doet op onze vrijheid, als
redelijke zelfbepaling, als lubentia rationalis. Op deze bijvoeging
valt de nadruk. Niet alleen is van belang, dat men „wilsvrijheid"
handhaaft, maar ook hoe men haar handhaaft en op welke
grondstellingen men deze opbouwt. We willen dat met een
voorbeeld aantoonen. Professor RADBRUCH, die reeds op de eerste
bladzijde van zijne voortreffelijke inleiding in de rechtswetenschap 1) de juistheid van het methodologisch dualisme erkent,
construeert de vrijheid op een wijze, die weliswaar consequent
is, doch in praktijk op onvrijheid uitloopt. RADBRUCH meent
tusschen determinisme en indeterminisme een verzoening te
kunnen treffen, beide zijn juist, al naar gelang het gezichtspunt van waaruit men beide beziet. De „theoretische Vernuft"
eischt determinisme, de praktische" eischt indeterminisme.
Wij kunnen niet ver- en beoordeelen zonder vrijheid te stellen,
1

) Einführung in die Rechtswissenschaft 1913.
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we kunnen niet oordeelen en denken als we niet het determinisme aannemen. De vrijheid is onontbeerlijk, de onvrijheid
is waar : wij zijn „determinirt zum Indeterminismus."
Hoe deze nu te vereenigen. KANT, zoo vervolgt RADBRUCH,
heeft ons geleerd, dat de verhouding van oorzakelijkheid en
„Verursachtheit" niet kleeft aan het gegevene alsof een onzichtbare gummiband ze met elkaar verbond, maar dat eerst
het kennend bewustzijn deze aan het gegevene toekent, met
het doel de dingen te kennen. Kennis is slechts mogelijk in
den vorm der causaliteit ; deze causaliteit stellen we zoolang
we naar kennis streven. Er is echter nog een stuk werkelijkheid, dat we ons niet langs de weg van kennis eigen maken,
dat is het ik; deze toch kan men niet bloot „kennen" maar
ook erleben; daartoe hebben we echter de causaliteit niet
noodig. Met de Erlebnis van ons zelf is noodwendig die onzer
vrijheid gegeven. Men kan deze Erlebnis niet waardeloos maken
door de kennis onzer onvrijheid. De Erkenntnis raakt immers
dat „Erlebnis" niet. Ons willen is steeds vergezeld van het gevoel der vrijheid. Maar is dat gevoel dan geen onwaarheid?
zoo kon gevraagd. Men vergeet daarbij echter, dat waar of
onwaar slechts betrekking hebben op het kennen, maar niet
op het beleven. Het gevoel kan slechts practisch juist zijn.
De consequenties liggen voor de hand. Het Erlebnis is een
persoonlijke zaak, andere kan ik mij slechts denken, niet „erleben",
denk ik ze echter, dan zijn ze onvrij, want ik kan ze slechts
denken in den vorm der causaliteit. Conclusie: ik ben vrij,
maar gij (object van mijn denken) zijt onvrij ; voorts ik ben
vrij, maar ik (als object van mijn denken) weet me onvrij.
„Strenge gegen sich selbst, Duldsamkeit gegen andere, ist also
„die Konsequenz dieser Freiheitslehre." Het valt in het oog dat
we hier een vrijheidsleer hebben waarmee in letterlijken zin
niets is aan te vangen.
De Vrijheid reikt zoover als het Erlebnis"; zoodra ik mezelf
tot object van mijn denken maak weet ik mij onvrij .
De vrijheid is niet eens waar (evenmin onwaar). Waarheid
en onwaarheid liggen buiten deze praedicabiliteitssfeer. We
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kunnen niet eens over die vrijheid spreken, want dan rukt
men den mensch met zijn vrijheidsgevoel in de sfeer der onvrijheid. Evenmin kan worden gesproken van vergelding, van
schuld en straf in den klassieken zin, want steeds maak ik weer
den mensch met zijn vrijheidsgevoel tot object van mijn denken en weet ik hem dus onvrij . Hoe zou ik dan vrijheid kunnen
vinden, dezen mensch als vrij te straffen en te verwijten?
Terecht noemt RADBRUCH deze leer ethisch Solipsisme. Het zou
ons te ver voeren aan te toonen hoe dit standpunt een consequentie is van KANT's autonomie. Voldoende is met een voorbeeld te hebben aangetoond, dat het er niet maar op aankomt
dat men „wilsvrijheid" huldigt, maar bovenal hoe men haar
construeert en op welke grondstellingen men ze opbouwt; en
dit is een arbeid, die niet staat aan het eind, maar aan het
begin van onze studie.

ZomermAquarellen.
DOOR

P. MINDERAA.

I. DE HOEVE.
Te midden van het goud-gerijpte koren
een laag, wit huisje, blinkend in 't fel licht.
Rondom een rijtje wilgen, slank; van voren
twee zware eiken. Hekken rinklen dicht
achter een kar die gaat om 't eerste graan.
Rond koppen, stroo- beschut, en warme lijven
der loome paarden zoemen zwervend aan
de vliegen, tot de zweep ze komt verdrijven.
En verder is er niets dan 't barnend land
en heeter hemel. Trille- vlammen beven
over de halmen tot één gouden brand;
en even hooger hitte-wazen zweven.
Heel kleine wolkjes pluizen in het Zuiden,
wat bruine zeilen ver in wijde zee. -praat
een schuchter tochtje, fluitgeluiden
Er
van akkervogels doen luidruchtig mee.
En doez'lig droomt de hoeve, door de boomen
't gezengde land inturend; wilde wingerd
tracht windend hoog naar 't rieten dak te komen.
Grillig daartusschen kamperfoelie slingert.
Een bruine haan stapt deftig langs den weg
het schel-gekleurde bloementuintje binnen.
Een lenig katje ligt in zon te spinnen.
Een schuur staat open. Bij de koele heg
dommelt een hond en alles schijnt verlaten.
Dan plots slaat luid een deur, een jonge meid
doet 't zonlicht flikkeren in koop'ren vaten.
Een schallend lied schudt over d' akkers, wijd.
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II. IN DE BOOT.
Nog geelt de zon in 't lage Oost, nog trekken
vaag-violet de uchtendnevels rond.
En 't witte meer van dauw, vol gulden plekken
vloeit dampend af van den bepaarlden grond.
Op 't spiegelvlak van glanzende rivier
gaat dobbrend onze boot, de riemen plassen
rythmisch in 't fonklend nat met breeden zwier.
Bij d' oevers wuiven riet en pluim'ge grassen.
De groote witte lelies vouwen open
hun peinzend-blanke kelk naar jonge zon.
In alle harten ligt een traan gedropen
van zoete droomen, vóór de dag begon.
Een donkre boomgaard, dan een stille hoeve,
de wijde innigheid van zonn'ge wei,
een oude molen, of een rij van stroeve
spieg'lende popels glijdt ons loom voorbij .
En ik zit fluitend om den zuivren vrede
van 't jonge uur aan 't roer. In 't hoog azuur
twettert een leeuwerik mijn vreuglied mede.
Daar dromt aan d' einder als een grauwe muur
van brokken rots een wolkendreiging aan,
maar die tot rag verpluist voor fellen wind,
die Dag tot sterken strijd naar 't West deed gaan,
of snel verteert, waar hen het licht verslindt.
Dan, als wij zonder riemslag droomend wieg'len,
ratelt den weg langs, schokkend ons temoet
een bruine melkkar, dien de golven spieg'len
en breekt de stilte wederzijdsche groet.

ZOMER- AQUARELLEN.

III. AVONDHEIDE.
Toen werd de heide langzaam paarsch en grauw
een lichttoon als een langgerekte hoorn
en witte wazen van den schemerdauw
dekten met wollen mantels 't roerloos koórn.
Achter de blauwe bosschen, doezelvaag
in 't vale licht,
één langgestrekt, zwaar beest,
één logge dreiging, donker-sombre haag,
kleurde nog violet van 't zonnefeest.
Dat liep met strepen purper en smaragd
los-geborduurd op 't effen hemelkleed,
Dag's avondwa, waarin zij stille nacht
bij 't woordloos groeten droevig welkom heet.
Wat kleine, bleeke wolken, als verlaten
graasden, loom komend van de Westerzij,
druilende honden in vergrijsde straten,
langs een wijd plein in somber regentij.
Ver vóór het donker bosch een breede plas
een vlakke spiegel, waar zóó teer 't licht blonk,
of Schemer zelf daar beidd' in 't hel-groen gras,
er tot één droom van paarscheu weemoed zonk.
Soms zuchtte wind en soms met plots gerucht
streek óver 't klepp'ren van een donkre vlerk,
een vleermuis of een late vogelvlucht.
Dan viel weer stilte van het effen zwerk.
Toen scheen de weerschijn der nog verre maan
door d' open poort in lichtend' Oostervert;
en d' eerste avondsterren bleven staan
bleek en verwonderd. Maar zij trad, een hert
met zilvren vacht, de grauwe weiden door,
rustig, een hert, dat graast. Een zilv'ren spoor
vloeide achter hare voeten als een stroom
en zeeg op hei en bosch, één blanke droom.
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IV. IN 'T DUIN.
Een mullig wegje, als een wit kanaal
hol-loopend tusschen steil-begroeide wanden.
Een klein, schraal weitje ; aan een knoest'gen paal
een arm'lijk geitje ; lager knollenlanden,
klein en vierkant. Waaiende klaproos bloeit
aan stof'ge helling, waar d' oranje bessen
Van duindoorn kleuren. Bramen, breed-volgroeid
dekken den grond met blad- en stengeltressen.
Drie strompelende dennen, oud, gebogen
stram naar het West; een jolig-wilde wind,
die door hun kale kruinen komt gevlogen.
In 't spichtig helm een rood-bruin zomerkind.
Op 't water-blauw wat wolkjes geel als room,
vier verre torentjes, een hel-rood dak
in glanzend loof, een zoete zonnedroom
overal zwevend. In een oud blauw pak
ver .weg een kleine boer; brutale huizen,
die uit het deftig groen hun felheid steken.
En door de stilte altijd 't zingend suizen
van groote zee; de doffe dreun, wen breken
wielend de waat'ren op het harde zand,
en hoog daarboven als een zilv'ren fluit,
wen 't bruischend afglijdt over 't vlakke strand.
Zoo alle kleuren, roken en geluid
verdiept tot éénen stilte-en-vrede-droom.
Tot plots een helle gil de lucht door schelt.
Langs 't zonnig duin pluimt groezel-grauwe stoom,
waar hijgend snelle trein de rails langs snelt,
En alom schrikt de stilte op, vreemd-bang.
Alleen de zee zingt sterk zijn eeuw'gen zang.
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V. NACHT-STAD.
De donkerte als een stille rustigheid,
die alles vredig maakt en zonder kleuren
van onrust, heeft weldadig toegespreid
mijn kamer en daarin al 't dag-gebeuren.
Alleen een enkle trillend-lichte baan
zilver-en-goud glanst waar mijn boeken zijn,
en achter op den wand schildert de maan
fijn-vreemde bloemen. In dien teeren schijn
zit ik en peins, zooals een ziel die wacht
iets zekers maar heel wonders; buiten staat
heilig en stil de hooge zomernacht.
Ik tuur door 't open venster, waar de straat
doezelig gaapt en onder vage boomen
zich snel verliest. Er zweeft wat ver gedruisch
dat zich verinnigt tot door-zoete droomen
in mij. Nu huivert er een licht geruisch
door 't vormloos loof. Een diep geheimenis
boven hun donkre lijn aan bleeke lucht

lijkt vreemd te schuilen, wat niet noembaar is,
een ver verlangen, dat soms even zucht
in zwakken wind. Het is of ieder ding
zóó in zich innig is, dat 't eigen naam
woordloos van 't groote Onzegb're zelf ontving.
En ik kom toeven voor mijn open raam,
ik drink de diepe nacht; nu voel ik neigen
de moede onrust en een zuiv're kracht
uit verre ongekende diepten stijgen;
dan klaren tot geluk, heel stil en zacht.
En schouw 'k in vreugd tot diamanten boog
van sterrenwereld zoo onzegbaar ver
en toch zóó dicht nabij, dan breed en hoog
valt zwijgend, luister-ij 1 een blanke ster.
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VI. IN 'T BOSCH.

0, altijd dat vervloeiend suizen, suizen
boven mijn hoofd, waar 'k lig in 't zachte mos!
Altijd dat diepe blauw, waar droomen huizen
boven de wiegeling van 't wuivend bosch!
In middag-vrede heel alleen verloren
bij duizend stammen van het stille woud;
En altijd maar dat ruischen, ruischen hooren
en turen door de stammen hoe het goud
grillig gesprenkeld ligt op bruinen heuvel.
Soms vroolijk in het fijn-gesponnen dak
van 't dennenloover luchtigjes gekeuvel
van vogeltjes, schommlend op ranken tak.
En achter mij een vochtig, diep ravijn
waar hoog green gras is en heel-zoete roken,
waar fijn -gelipte paarsche bloempjes zijn
en kleine roode, diep in 't mos gedoken.
Veel verder door een oop'ning zie 'k in wazen
puur-goud van zon een hoogen heuvel staan.
En vóór mij door de stam- en loovermazen
de helle schritt'ring van een grindweg gaan.
Soms hoor ik even 't knirsend kiezel kraken,
een heldre meisjeslach, een fiets, die belt,
of speur de flikk'ring oder bezonde spaken
van 't draaiend wiel. Maar ik lig onverzeld
te droomen lui, verborgen in de struiken. Maar dan: een dreuning door den grond, er schuift
een warreling van kleur, die 'k kluchtig duiken
en dan weer rijzen zie. Een stofzwerm stuift. En door mijn droomland, waar 'k in 't blauw blijf staren
Jagen luidruchtig dravende huzaren.

Economische Kroniek.
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ARBEIDSVREUGDE.
Menige maatregel tot verbetering van des arbeiders lot werd
in deze Kroniek behandeld. Wetgeving, welke den arbeidsduur
beperkt, vond bespreking; het wettelijk loonminimum, dat de
inkomsten op rechtmatig peil zoekt te houden, kwam aan de
orde; de zegenrijke bedoeling der sociale verzekering, vooral
waar zij aan invalieden en ouden van dagen de hand biedt,
werd geloofd; arbitrage en andere middelen, welke booze conflicten in de arbeidswereld zoeken te bezweren en de zekerheid
der verhoudingen trachten te bevorderen, waren het voorwerp
van nauwlettend onderzoek.
Meer dan één onzer lezers zal met belangstelling die nieuwe
instellingen hebben begroet. Alles mooi en goed, voor het bil-.
lijke der aangebrachte hervormingen voel ik alleszins en tegenover die sociale bemoeienissen sta ik uiterst sympathiek zoo
spreekt hij. Maar dan komt de vraag: wat is nu het resultaat
van dit onvermoeide pogen om de arbeiders tot blij der ontwikkeling op te voeren? Welk is het zedelijk effect? Komt
daar meer innerlijke bevrediging? Wordt het levensgeluk er
door verhoogd? Huist nu in onze arbeiderskringen meer blijheid
van geest en speurt ge iets van dankbare vreugde over de
waakzame zorg, waarmee, veel sterker dan voorheen, hun
levenslot wordt gadegeslagen?
Die vraag heeft ten volle recht van bestaan. Op waarachtig
levensgeluk komt het aan en zal het goed zijn, dan behoort de
last van den arbeid zijn drukkende zwaarte te verliezen, arbeidslust en arbeidsvreugde moeten dan toenemen.
Neen, HERKNER was niet buiten de orde toen hij op de ver,
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gadering van de Verein fur Sozialpolitik te Weenen den geregelden gang der discussies over Productivitat der Volkswirtschaft
afbrak en de verhooging vall de Arbeitsfreudigkeit als de eerste
voorwaarde voor eene harmonieuse economische ontwikkeling
aanwees. Ook in een afzonderlijk geschrift over Die Bedeutung
der Arbeidsfreude in Theorie und Praxis der Volkswirtschaft heeft
hij de hooge beduidenis van dit ideeele element helder belicht.
In het besef van de onnoemelijke schade, welke aan het
maatschappelijk leven wordt berokkend, indien deze factor uitslijt, gaan wij onderzoeken aan welke omstandigheden het moet
worden toegeschreven dat voor gerechte klacht zoo ruime plaats is.
* *

*

Geloochend kan het niet worden dat voor duizenden de arbeid
een juk del' slavernij is, waaronder zij zich, al morrende, bukken. In geen tijd als den onzen heeft de wetgeving voor de
verheffing del' arbeiders zoo sterk geijverd ell toch van wezenlijke zielsbevrediging blijkt mindel' dan ooit. De samenvoeging
van arbeid en rytmus wekt niet langer de gedachte aan den
vroolijken arbeidszang, die het werk vergezelt. Doffe klanken
van grommend verzet verontrusten het 001'. Ret gemis aan
"Arbeitsfreudigkeit" is een del' sterkst sprekende kenmerken
van de ontwikkeling van den arbeid in onze dagen.
Een reeks van oorzaken heeft tot de intrede van dit droef
verschijnsel bijgedragen.
De voornaamste stellen wij voorop,
Verderfelijke theorieen hebben hier groot onheil gesticht. Zeker,
een oordeel zal gaan over hem die de religie misbruikt om
door haar schuldige onderworpenheid te prediken of het voldoen aan rechtmatige eischen af te weren. Maar niettemin ligt
el' in die religie een zedelijke schat, wier waardij niet te hoog
kan worden aangeslagen. Vergelijkt twee arbeidersgezinnen, die
in precies dezelfde economische omstandigheden verkeeren en
op het eene werpt het geloof aan Christuszijn vriendelijk schijnsel ell in het andere mokt de sociale wrevel, - dan moet ieder
dat eerste gezin veel gelukkiger prijzen.
Ret is geen toevallig saamgaan van atheisme en arbeids-vervloeking, dat we in het bange boek van LEVENSTEIN, Die Arbeiterfraqe (Munchen, 1912) aantreffen. Man na man bericht hoe
hij allen lust in den arbeid verloren heeft en het is een verkwikking wanneer te midden van al die vervloekingen, een
mijnwerker op de vraag of hij .nog vreugd in zijn werk heeft
bewaard, het treffend bescheid geeft: "Ja, om del' wille van
mijn Heiland, die zich voor mij aan het kruis heeft laten nagelen,
en daarmee den arbeid verlost en geadeld heeft",
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Leest dan de antwoorden, die van mijnwerkers, textielarbeiders, metaalbewerkers, van heel die bonte schaar van
arbeidersgezellen inkomen op de vraag : Glauben Sie an den
lieben Gott 2 en ge schrikt van de brute openhartigheid waarmee
elk geloof aan God en Zijn Woord wordt geloochend. Als gruwelijke blasphemieën grijnzen de plompe bescheiden u aan, wanneer
schier zonder afwisseling deze getuigenissen worden afgelegd:
„Glaube an keinen lieben Gott, höchstens an ein höheres Wesen
und von Kirche halte ich überhaupt nichts denn was Bibel und
Pfaffe lehren nenne ich Quatsch und Verdummung". „Ich
glaube an keinen Gott, denn ich habe ihn persönlich noch
nicht gesehen". „Ich bin aus fester Uberzeugung Atheist. Aus
der Kirche bin ich ausgetreten, nachdem ich Realität und
Glauben verglichen habe. Bei meinem Begriff von Wahrhaftigkeit
blieb mir nichts anderes übrig". „Den Glauben an Gott überlasse ich den Engeln und Spatzen. Aus der Landeskirche bin
ich ausgetreten, weil sie ein Diener des Kapithals ist". „Nein
ich glaube den Unsinn nicht und bin seit 4 Jahren aus der
Kirche ausgetreten, denn ich halte die Kirche für die Knebelungsmaschiene der arbeitenden Menschheit. Die Kirche raubt
dem Menschen das Denken, und wer nicht denkt wird nie
für eine freiheitliche Bewegung zu haben sein ". „Von einem
lieben Gott habe ich noch nichts gesehen, unser Bergassessor
hat einen lieben Gott und unser Bürgermeister in Gestalt eines
übergrossen Einkommens aus den Taschen der Arbeiter". „Bin
aus der Landeskirche ausgetreten, da ich die Pastöre keinen
Glauben schenken kann". „Der liebe Gott will von mich nichts
wissen, und so habe ich von ihm nichts zu verlangen. Jedem
das seine". Der liebe Gott had mir in meiner Jugend soviel
zuleide getan und mir auf dem Weg zum Sozialismus soviel
schlaflose Nächte gemacht, dass ich ihn aus Wiedervergeltung
verbannt habe ". „Gott ist Geld, und Geld regiert die Welt".
„Nein. Weil ich keine Steuer zahlen will, und nicht selig
werde". An Gott glaube ich nicht, weil er schon gestorben
ist". „Nein, denn wenn wir einen Gott hätten, wie er uns in
der Schule und Kirche gelehrt, würden seine Vertreter die
Pfaffen auch nicht eine Stunde mehr auf Erden sein ". „Gott
ist tot". „Ich glaube nicht an Gott. Ich bin aus der Kirche
ausgetreten, weil die Nachfolger Jesu nicht nach himmlischem,
sondern nach irdischem Gut brachten". „Ein hartes Nein ist
mein Glaube an Gott". „Mein Gott ist der Sozialismus ".
Zoo gaat het door in ergerlijke godslastering bij die honderden
arbeiders, welke zonder voorafgaande schifting werden ondervraagd. Zij achten het geloof in God een dwaasheid. Zij ook
vervloeken hun arbeid. Zou er geen samenhang bestaan
tusschen die vervloeking en het verzaken van het geloof in

96

ECONOMISCHE KRONIEK.

Hem, die het getuigen mocht: Mijn Vader werkt tot nu toe
en Ik werk ook" ?
* *

Heillooze leeringen hebben hier verderf aangebracht en de
„Arbeitsfreudigkeit" hopeloos verstoord. Onder den invloed
van de materialistische klassenstrij dsleer en meerwaardetheorie
is een eeredienst van den gespierden vuist, eene verheerlijking
van den handenarbeider geboren die de maatschappelijke
verhoudingen vergiftigt.
Die arbeidersklasse werd verheven als de schepper van
alle rijkdom, de bron van alle welvaart, de rechthebbende
op alle macht
„Aan hen behoort de wereld:
Het volk, de maatschappij,
De wijsheid en de waarheid,
Het recht, de macht zijn zij."
Dichters vooral hebben dien grootheidswaan bij de arbeiders
aangewakkerd. WILLIAM MoRRis, de poëet van de sociale
emancipatie van den arbeid, wist nog maat te houden. Demonisch
evenwel was op breede scharen de invloed van HEINE,
FREILIGRATH, HERWEGH. Wie zegt wat verpestende bitterheid
gewrocht is door den arbeiderszang die HERWEGH dichtte ? :
„Alles ist dein Werk! o sprich,
Alles, aber nichts für dich!

Und vor allem nur allein,
Die du schmiedst die Kette dein?
Was ihr hebt ans Sonnenlicht,
Schätze sind es für den Wicht;
Was ihr webt, es ist der Fluch
Für euch selbst
ins bunte Tuch."
Helaas, in den vreemde hebben wij onze voorbeelden niet
te zoeken. Ook in Holland's poëtendom waren er, die zich
aan dezelfde demagogische misleiding schuldig maakten.
Denkt aan ADAMA VAN SCHELTEMA, als hij zijn hubsch
loflied op de arbeiders aldus aanvangt:
„Wie is het die de zwarte voren
In golvend goud veranderen doet,
Wie mesten en wie maaien 't koren,
Wie is het die de wereld voedt?
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Dat zijn de paarden en de ploegers,
Dat zijn de zweeters en de zwoegers,
Dat zijn de zaaiers van het zaad —
Dat is de daad!"
Denkt vooral aan DR. HERMAN GORTER, den rooden bard bij
uitnemendheid, die in zijn Verzen geeft één doorloopende
hymne op de arbeiders. Aldus vangt hij aan:
„De arbeidersklasse danst een groote reidans
aan de oceaan der wereld, zooals kind'ren
die men 's avonds op strandmuur bij de zee,
bij het geel licht der lantarens en 't licht
der zon, ziet huppelen op muziek. Hun lichte
dunne gestaltetjes dragen al dansend
hoop en gedachten gaand op de oceaan,
gaand in den hemel, gaand diep in de aarde
zoo danst de arbeidersklasse aan de zee."
Aldus luidt de laatste strofe:
„Arbeiders, liefste armen, arbeiders!
Dat is uw heerlijke taak: het Socialisme komt.
Maar alleen door u. Gij kunt de heerschers zijn
der aarde, der natuur en hare bergen
en zeeën. En der steden en der dorpen,
Gij kunt de jeugd maken tot ééne bloem.
Gij kunt de menschheid weer verzoenen met
haar martelaars. Gij kunt den droom vervullen
van Vrijheid en van oneindige schoonheid.
Weest één met elkander. Dan brengt ge de
[Menschen-Eenheid.
En wie mocht meenen dat slechts dichterlijke gloed en phan
tasie den arbeider in zoo schitterende kleuren teekent, die neme
kennis van een stukje onvervaischt proza, geschreven door
den man, die zich binnen één maand tijds door het vertrouwen
zijner medeburgeren geroepen zag tot gemeentelijk magistraat,
lid van het gewestelijk bestuur en volksafgevaardigde in de
Tweede Kamer der Staten-Generaal.
In Het Volk van 26 November 1912 geeft de heer A. B. KLEERE KOPER aan de arbeiders dit vleiend testimonium: „Wanneer
wij dan ook spreken van „proletarische" en „burgelij ke" wetenschap, dan is dat géén onderscheiding tusschen wetenschap en
wetenschap, maar tusschen wetenschap en... pseudo-wetenschap!
Het is noodig om dit te zeggen, omdat de arbeiders onder
7
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den druk van burgerlijk geleerdheids- vertoon zichzelf verre
achterstellen bij de vijanden, die zij gemakkelijk zouden verslaan, indien zij slechts geloofden in de sterkte hunner wapenrusting. Maar zij laten zich overdonderen door hoogleeraren,
doktoren, dragers van de wetenschap. Dat een arbeider, die
niets kent dan de werkelijkheid, méér weet dan een kraan als
TREUB, aan wien het leven onbegrepen is voorbijgegaan, dat
gelooft die arbeider niet gauw genoeg. Men bedenke, dat de
truuck der burgerlijke maatschappij juist bestaat in het onthouden van alle weten aan den arbeider, niet alléén opdat hij
zichzelf te laag, maar óók en vooral opdat hij de wèl-weters
te hoog schatte, niet alleen in de veelheid, maar óók en vooral
in de kwaliteit van hun weten. En toch is de waarheid voorloopig bij de niet-weters. Hier geldt het oude woord van hetgeen
aan de grooten is verborgen gebleven, maar aan de kinderkens
werd geopenbaard.
Kameraden, gij moet dit weten, opdat gij moed vat en den
vijand tegemoet gaat. Gij zijt David, gezalfd als Koning der
toekomst. Uw armoede is uw lichte bouw, die uwe vaardigheid
bij het slingeren van den steen, uwe waarheid, zal bevorderen.
En die groote, met goud overdekte, zwaar-beharnaste Goliath
is een zwetser. Kameraden, werpt uw steen, uw zelf-opgegraven
steen, tegen zijn hersens aan, waar zijn „wetenschap" huist en
ge zult hem zien neerstorten. Probeert het, en gij zult zien !"

Als dergelijke leidslieden vat krijgen op de arbeiders, dan
worden zij dronken gemaakt. De arbeiders zijn de scheppers
en mitsdien ook de rechtmatige eigenaren van alle goed. Het
beste is voor hen niet goed genoeg en met het „nooit genoeg"
als bezielend parool stellen volksleiders zich het aankweeken
van ontevredenheid tot heilige taak.
Het spraakgebruik heeft er ons aan gewend om de kwalificatie van arbeider slechts te geven aan hen die in loondienst
materieelen arbeid verrichten. Geen bezwaar bestaat er om dit
spraakgebruik te volgen, indien maar wordt vastgehouden aan
de gedachte dat ook de ondernemer onontbeerlijken arbeid
presteert en niet slechts in dien arbeider alleen de arbeid zijn
vertegenwoordiger vindt. Er is evenwel alleszins reden om aan
te nemen dat de valsche woordenkeus mee heeft bijgedragen
tot de onredelijke overschatting van den handenarbeid.
RIEHL heeft het in zijn prachtig, origineel boek over Die
Deutsche Arbeit treffend juist opgemerkt: De gewone man wil
zoo graag den ernst van den arbeid naar iets tastbaars, iets
uitwendigs meten en is zoo licht geneigd te meenen dat bij
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werken in Gedanken", met denken, ook maar een stuk brood
in Gedanken" hoort. Wie bij den onzelfstandigen arbeider de
sluimerende gedachte wakker roept dat hij alle last en moeite
te dragen heeft, dat bij hem de hoogste zedelijke -kracht wordt
aangetroffen, die blaast een vuur aan, dat den ganschen bouw
onzer burgerlijke maatschappij verwoesten moet.
Ziet, tegenover die demagogische verheerlijking van den
handenarbeid is het goed te plaatsen de gespierde volzinnen,
waarmee Ds. SIKKEL in zijn Vakorganisatie naar Christelijke
beginselen haar striemt als hij zegt : „Neen, de materie, de materiëele kracht, bepaalt niet het levensrecht, de macht, de ordening; gezag, macht, recht, hangen niet af van gewicht, van
getal, van materieel arbeidsvermogen. Een os kan uw kind
vertrappen, nochtans is die os niet meer dan uw kind; een steen
kan uw hart doen stilstaan, nochtans is die steen niet meer dan
uw hart; uw voeten zijn zwaarder, maar niet meer dan uw
vingers, zij bewegen uw lichaam en kunnen u alle mogelijkheid,
om uw plaats in te nemen, weigeren, nochtans zijn ze niet
meer dan uw tong, uw oog, uw hersenen; niet de materiëel
meerdere, de grootere in materiëele kracht en getal, is de
meeste; dan waren de sjouwerlieden de hoogststaande arbeidskrachten; dan bukte onze edele Vorstin voor den woesteling in
de straat; dan is Babel meer dan Jeruzalem; dan is de bende
in Gethsémané meer dan de Christus; dan heeft Gods volk het
tegen de wereld verloren. Dan zijn de moordenaars en de geldwolven de meesters. Zeker, ook de Mammondienst, de kapitaalheerschappij, exploiteert den geest in dienst van het stof,
maar onder hetzelfde oordeel valt de aanmatiging, om de wereld
op te eischen voor den handenarbeider, voor de materiëele
arbeidskracht, die alle stof bewerkt en alle productie tot stand
brengt; onder hetzelfde oordeel valt de aanspraak, die de productiemiddelen, het Bedrijf, het Vak, heel de Industrie opvordert voor de Werklieden, voor de handen en vuisten, die het
product uit de stof opbrengen."

Hopeloos wordt de arbeidersvreugde door de klassenstrij dspredikers verstoord. Forsche sociale wetten en maatregelen
maken dit kwaad niet ongedaan. Onhoudbaar lijkt ons de
gedachte om bij onvermijdelijk toenemende verbittering der
klassen van echte liefde voor maatschappelijke hervormingen
te gewagen. Immers zullen al die maatregelen van arbeidswetgeving, welke bedoelen den arbeiders heil te brengen,
inderdaad het gewenschte gevolg bereiken, dan behoort bij
hen, in wier belang zij worden uitgevaardigd, het besef
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leven, dat zij in hun waarachtig belang zijn uitgevaardigd.
Dat zedelijk effect wordt vernietigd. De schoonste wetten
toch, schijnbaar ten gunste van de arbeiders uitgevaardigd,
dienen, volgens de socialistische beschouwing, slechts om der
kapitalisten positie te schragen. „Arbeidswetgeving moet bepalen
waar het kapitalistische belang bij de aanwending van de
arbeidskracht eindigt, waar de arbeider door slechte condities,
door overmatigen arbeidstijd voornamelijk, zoodanig uitgeput
is, dat hij buiten staat zou geraken de verbruikte arbeidskracht
aan te vullen."
Tegen overmatigen arbeidsduur wordt geijverd en voor een
verkorten arbeidsdag is in de wetgeving reeds menige schoone
triomf behaald. Het is goed en het moet worden geprezen.
Maar gelooft iemand dat dit goede zich openbaren kan in
kringen, waar ingang vinden stellingen als door een der
voormannen der moderne vakorganisatie, den heer WIBAUT,
werden ontwikkeld: „De eisch van den korten arbeidsdag
beteekent voor de arbeidersklasse uitsluitend de vervulling
van de eerste voorwaarde, die haar in staat stelt zich sterk te
maken in den klassenstrijd, den strijd, die nog steeds gericht is
op de omverwerping van het kapitalisme." „De verkor e
arbeidsdag, die door de ondernemersklasse wordt verleend of
aanvaard, zal voor de arbeiders in het kapitalisme nog immer
te lang zijn." „De arbeiderseisch zal steeds vooruit moeten
loopen op wat het belang van de voortbrenging op elk gegeven
oogenblik gedoogt." „De arbeidersklasse zal deze verkorting,
in telkens herhaalde uitbreiding moeten veroveren, tegen het
ondernemersbelang in, veroveren op het ondernemersbelang zelf."
De arbeidstijd „immer te lang", het arbeidsloon „immer te
weinig" zoo gaat het voort in troostelooze eentonigheid.
Het klassenstrijdsdogma prediken en de „Arbeitsfreudigkeit"
versterken
het sluit elkaar uit.

Verderfelijke theorieën hebben schuld, groote schuld. Maar
niet alle schuld. In de hedendaagsche ontwikkeling van den
arbeid zelf ligt een element, dat de arbeidsvreugde verstoort.
De scherp toegespitste arbeidsverdeeling heeft de intensiteit
van den arbeid opgevoerd tot een hoogte, die in vele gevallen
vroegtijdige uitputting van den arbeider en afstomping als betreurenswaardige gevolgen met zich sleepte. Voor niet-weinigen
bestaat de arbeid in een eindelooze herhaling van één enkele
monotone handeling, eene handbeweging slechts.
Dat vooral is de schaduwzijde van onze tegenwoordige arbeidscultuur: de band tusschen arbeider en product is verbroken.
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In bitter weinig producten glanst nog de liefde voor den arbeid
door. En toch, het zoetste in den arbeid is dat we hetgeen
gewrocht is als ons werk mogen roemen, dat in het werk onze
persoonlijkheid zich weerspiegelt, onze geest daarop zijn stempel
drukt.
WeI doorzag SCHILLER het wezen van den arbeid als hij zijn
Lied van de Klok zinrijk aanvangt:
Muurvast in den grond gegoten
Staat de vorm, uit leem gebrand.
Heden moet de klok gegoten
Moedig, knapen! bij de hand!
Gloeie 't nog zoo heet,
Gutsen moet u het zweet,
Wil het werk zijn meesier loren,
Maar de zegen komt van Boven!
Maar zal dat werk den lof van den maker verkondigen, dan
moet ook worden voldaan aan den eisch, dien hij dichterlijk
aldus omschrijft:
"Zoo wij naar waarheid menschen heeten,
D'onsterfelijken God verwant,
Dan moet de geest het Waarom weten
Bij iedere schepping onzer hand."
En wat, wat komt er van dien geestesarbeid bij onze groote
scharen van industrieele arbeiders tot zijn recht ? Ret"waarom"
wordt nauwelijks meer gesteld, in zenuwprikkelende eentonigheid wordt machinaal de opgedragen taak volbracht. Waarachtig
interesse in het resultaat van den arbeid - het wordt slechts
schaarsch aangetroffen.
Dat nu is een ontrustend feit. De ware vreugde van den
arbeid wordt toch geboren, indien wij onze eigen persoonlijkheid
in het product uitgedrukt zien. Die ontwikkeling van de individualiteit kan bij de benauwende specialisatie niet worden aanschouwd. Rierin ligt de wondeplek. Zeker, ook op de lichamelijke
gesteldheid gaat van de toenemende arbeidsverdeeling een
aangrijpende invloed uit en van medisch standpunt heeft o. a.
FERE in zijn Travail et plaisir (Parijs, 1904) op grond van
uitgebreide experimenteele studien de storingen, door den
hedendaagschen arbeid in het menschelijk organisme teweeggebracht, geschetst. Ook dit zal niet licht worden geschat en
de wetgeverzal zijn plicht tegenover deze vroegtijdige uitputting
vall den arbeider in de invaliditeits-voorziening verstaan.
Echter is dit niet het voornaamste. Roofdzaak is dat onze
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moderne ontwikkeling in het zieleleven van den arbeider de
blijdschap rooft. Het is eene ervaring, waarvan alle onderzoekers
verhalen, dat de rijkste arbeidsvreugde nog wordt aangetroffen
bij die vakken, waarin de arbeider het product als zijn maaksel,
een vrucht zijner handen, een proeve van zijn talent kan
aanwijzen.
In de kringen onzer landarbeiders wordt daarom nog zoo
menigwerf de gulle lach gehoord en met trots op den arbeid
geschouwd, wij 1 hier de persoonlijkheid zich kan openbaren.
MATTHIAS CLAUDIUS zag niet verkeerd als hij de uitgelaten
arbeidsvreugde zoekt bij den landman, die het in zijn Wandsbecker Bote uitschatert, door het dolle heen:
„Mir macht der Teufel keine Noth,
Ich schlag' ihn scheef und krum,
Und dresch', und hau', und grab' ihn todt,
Und pflüg' ihn um und um."
Hoort GUSTAV FREYTAG als hij puntig verhaalt : „De omstandigheid dat de landman als heer en gebieder over levende wezens
optreedt, geeft hem een zelfgevoel en houding, wier vormen
niet altijd behagelijk zijn, maar die hem toch zeer gunstig van
den fabrieksarbeider onderscheiden. Ziet, met welk een trots
de knecht, die met zijn span de voren ploegt, zijn lichaam
tegen den ploeg drukt en met welk een heerengevoel zwaait hij
in koene bogen met de zweep om zijn paarden. De schaapherder steunt met de trots van een wijze op zijn met ijzer
beslagen stok en bestuurt met onverstoorbare kracht door korte
bevelen aan zijn hond de gemeenschap zijner wollige vrienden ...
Daarbij komt nog het gewichtigste van alles, dat ieder, ook
de geringste daglooner, met eigen oogen den zegen schouwt,
dien zijn arbeid op den economischen gang uitoefent. Dit feit,
dat het nut van iederen arbeid zoo klaar aan den dag treedt,
dat de goede of slechte verzorging van zulk een invloed is op
het gansche gecompliceerde bedrijf, geeft den arbeider niet
slechts het gevoel van in hooge mate nuttig te zijn, maar
bovendien een begrip van het geheel, een welgevallen en
vreugde in zijn arbeid, welke de fabrieksarbeider zelden bezit."
Of wilt ge naar geen dichters. en romanschrijvers hooren, let
dan op hetgeen HERKNER en PAUL GÖHRE van hunne onderzoekingen in de arbeiderswereld meedeelen. Hoewel slotemakers,
smeden en andere dergelijke vaklieden onder veel slechter
arbeidsverhoudingen werkten dan de meeste fabriekarbeiders,
toch vonden zij bij hen eene hoogere arbeidsvreugde dan in
andere bedrijven. Geen wonder; daar is schablone, hiér vrijheid,
daar eeuwige deelarbeid, hiér organisch voortschrijdende werk-
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zaamheid, wier product ten slotte een gesloten geheel vormt.
Het wekte werkelijk bevrediging, wanneer na lang, moeizaam
probeeren het bewerkte stuk eindelijk klaar was, alles in elkaar
paste en sloot. Stelt daartegenover de echte fabrieksarbeiders.
Zij zijn slechts 1/loo, 1/í00o spinner, wever, schoenmaker. Met
koortsachtige snelheid voeren zij hun eenvoudige handgrepen
uit en droef te moede wordt men, indien men bedenkt dat deze
oude en jonge mannen dag in dag uit, jaar in jaar uit, staan
aan de onzinnig snorrende machines en immer door herhalen
een uit twee of drie tempo's bestaande handgreep.
De gestaag voortschrijdende arbeidsverdeeling alzoo, door
ADAM SMITH reeds als de beslissende oorzaak van den vooruitgang der productieve kracht hoogelij k geprezen, heeft verstorend gewerkt en bij gansche cohorten den vroolijken arbeidszang doen verstommen.

Deze zijn de voornaamste factoren, die somberheid hebben
gebracht. Daarnaast hebben nog andere omstandigheden de
„Arbeitsfreudigkeit" ondermijnd.
Men denke aan den totalen ommekeer, welke in de verhouding
van patroon en arbeider intrad. De patriarchale tint, die vroeger
alom het economisch leven kleurde, slijt hoe langer hoe meer
uit. Ook in de arbeidsbetrekking, zelfs op het platteland, is ze
geheel verbleekt en het commercieele, het streng-juridische
element oefent allengs overheerschenden invloed. We erkennen
dat daarin groote voordeelen gelegen zijn en geenszins zijn we
blind voor de gevaren, welke die vroegere patriarchale toestand
voor de vastheid van de positie der arbeiders opleverde. Aan
den willekeur van den meester was hij overgeleverd en hard
onrecht werd menigmaal tegen hem bedreven. Nu is de rechtszekerheid vermeerderd ... maar ach, voor onderscheidenen is
het levensgeluk niet verhoogd, voor fijnvoelenden vooral niet.
In den hartelijken handdruk, den troost in droeve, den gelukwensch in blijde dagen, de belangstelling in zijn levenslot, het
saam-arbeiden en saam-leven lag een sterkende, vertroostende
gedachte, die door geen wettelijke regelen wordt vergoed.
Ook die poëzie is uitgebannen. De band tusschen patroon en
arbeider wordt steeds slapper en ethische overwegingen komen
moeilijker tot haar recht. Vooral nu bij de ontwikkeling van
het groot-bedrijf, de naamlooze vennootschap de rechtsvorm
wordt waarin het bedrijfsleven zich hult, wordt de patroon al
meer verdrongen en de macht gelegd in handen van de aandeelhouders, die elke aanraking met den arbeider missen.
Ook worde aandacht geschonken aan het feit, dat aan een
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groot deel der arbeidersklasse inderdaad de mogelijkheid is afgesneden om hooger positie in te nemen en zich tot zelfstandig
ondernemer op te werken. De leerling en gezel van nu is niet
meer de meester van straks. Ret eens arbeider, altijd arbeider
is voor de groote industrieele arbeidersbevolking vrijwellevensregel. Welnu bij hen, die drang naar hooger kennen, die in
rustelooze energie op verovering uitgaan, geeft dit alles een
gevoel van groote onvoldaanheid. Run drukt wat onze Germaansche broederen noemen: "die Voraussichtslosigheit ihrer Lage",
In het boerenbedrijf ontmoeten wij die scherpe scheidingslijn niet. Daar staat eene gezonde evolutie aan normale standsverschuiving niet in den weg en met dankbaarheid mag worden
begroet menige maatregel van den wetgever in onze dagen tot.
wegneming van de hinderpalen, welke de natuurlijke ontwikkeling van het kleinbedrijf belemmeren.

*

*

*

De ernst van het euvel der verdwijnende arbeidsvreugde
achte men niet gering. Ret is niet gewilde zonderlingheid wanneer GABRIEL TARDE in eene origineele verhandeling, tot titel
dragend Role social de la joie, de hooge waardij van de vreugde
van het maatschappelijk leven teekent. Door die levensblijheid
komt er kleur en fleur, vlottende gang in wat anders dor en
stroef is. Zij bant haat en nijd, geweld en onderdrukking uit.
Zij verdrijft den wrevel door de dankbare opgewektheid. Zij
paart aan den arbeid niet de vloekende verzuchting maar adelt
dien door zegenende toewijding.
Hoe zal die arbeidsvreugde weer komen? De wetgever?
Zeker hij kan en moet voor zijn deel de sombere tinten verzachten. Maar toch zijn hand is voor radicale genezing te kort.
TARDE voelt in welke richting de oplossing moet worden gezocht: de arbeidsvreugde is onlosmakelijk verbonden aan den
socialen vrede. Zeker, zonder vrede komt die blijheid niet.
Maar dan allereerst innerlijke vrede, vrede in de ziel.

LEESTAFEL.

Fr é d é r i c G ode t (1812-1900), d'après sa correspondance te
d'autres documents inédits par Philippe Godet -- Orné dun portrait
hors texte et de 32 gravures. Neuchatel, Attinger Frëres, éditeurs
1913-570 p. --

Philippe Godet heeft een breeden kring aan zich verplicht met dit lange
boek over zijn vader. De bezwaren, die er zijn, dat een zoon over zijn
vader schrijft, heeft hij met meesterlijken takt tot een minimum weten te
herleiden. Hij koos om ons deze levensbeschrijving te geven een weg, die
hem vergunde bescheidenlijk op den achtergrond te blijven. Hij gaf een
boek van brieven. In die brieven vertellen Godet, zijn betrekkingen en
zijn vrienden de geschiedenis van hun tijd. Zóó leven we het lange, rijke
leven van Frédéric Godet mede en al lezende zien we zijn persoonlijkheid
groeien en worden. Dit boek -- de vorm maakte het noodzakelijk — zegt
ons niet in de allereerste plaats : ZOO was Godet, maar het brengt ons het
materiaal, onmisbaar voor wie eenmaal critisch over deze belangwekkende
persoonlijkheid zal schrijven. Een zoon ziet zijn vader, vooral zijn beroemden
vader, niet critisch.
De vorm, dien Philippe Godet voor zijn boek koos, was ook van invloed
op de lengte. Hij schreef een lang boek, groot 570 blz. Te lang? Ik ben
overtuigd, dat hij zijn boek gemakkelijker langer dan korter had kunnen
maken. Toch is het geen langdradig boek. Integendeel. Nu ik rustig over
dit boek zit na te denken, komt mij een stukje uit een brief van Félix
Bovet voor den geest. Hij schrijft daarin over een preek van Frédéric
Godet en zegt dan: „C'était un sermon d' une heure trente-cinq minutes,
mais qui, contrairement aux autres, ne semblait long qu'au commencement
et était court à la fin, taut on se trouvait captivé, une fois qu'il se trouvait
au coeur de son sujet" (p. 252). Het boek van Philippe Godet heeft veel
van die preek van zijn vader. Het begin is lang, erg lang. Ik denk aan
de eerste vier hoofdstukken, waarin gegeven wordt 1'histoire d'une famille
en verteld wordt van Godet's jeugd en zijn student zijn. Die hoofdstukken
zijn lang, hoe belangrijk dan ook. Maar, zoodra is men niet genaderd tot
le coeur du livre, of men wordt — captivé en klaagt niet langer over het
lange boek. Het wordt kort.
Het hart van het boek vind ik niet in de schildering van Godet als
theoloog, hoogleeraar en predikant. Heel veel belangrijks wordt ons ver-
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haald van het wetenschappelijk, kerkelijk en staatkundig leven van Neuchatel, maar - toch is daa~ niet het allerbelangrijkste te zoeken. Le coeur
du livre is elders, het is in de talrijke bladzijden, die ons vertellen van
Godet als gouverneur van den Pruisischen Kroonprins, den lateren Keizer
Friedrich. Ret hart van dit boek is in de brieven, die later gewisseld zijn
tusschen den leermeester en den leerling. De gouverneur is dezieleherder
geworden en gebleven van zijn koninklijken leerling. Godet's invloed is
groot geweest. Toen keizer Friedrich III door den dood uit zijn lijden
verlost was, schreef keizerin Augusta: "La soumission de votre eleve a la
volonte divine, et son courage au milieu des souffrances, sont un legs de
votre influence dont Dieu vous tiendra compte" (p.476).
Zoo is dan dit hoek niet in de allereerste plaats een theologisch, kerkhistorisch hoek, waard de aandacht van den theoloog. Ret is een hoek,
dat verdient gelezen en overpeinsd te worden ook door den breeden kring
van niet-theologen. In dit lange en toch korte hoek treedt de theoloogexegeet op den achtergrond en komt de mensch en de Christen Frederic
Godet naar voren. Als exegeet is hij onder onze theologen niet zonder
dankbare bewonderaars. Zijn commentaren werden en worden vertaald.
Hij verdient niet mindel' gekend te worden in den adel van zijn karakter
en in de wijsheid, waarmede hij zielen wist te vormen. Philippe Godet's
boek heeft iets van een preek over de heiligheid, omdat het leven van
zijn vader die prediking inhield. "Oui, Ie ressort vivant de la vie chretienne,
c'est la recherche sincere de la saintete" (p. 107). Heumen.
Dr. P. SMIT.

S. Bartstra, Pater Gerolt van St. Jansqae. (Amsterdam, Van
Holkema & Warendorf.)
Dat er velen zullen zijn die dezen "historischen roman" zullen genieten
kan ik mij niet voorstellen. Een tamelijk warrig verhaaI, waarin allerlei
mededeelingen zijn te vinden over Friesland in het begin del' 15e eeuw,
en den strijd del' Schieringers en Vetkoopers, op een volkomen onbelangrijke, indien al niet onduideliike wiize beschreven, is toch ongetwijfeld
voor weinigen maar meer begeerde lektuur. Meet het "oud-predikant
in Ned-Judie" dat de heel' Bartstra onder zijn naam liet drukken ons
echter, aIleen al door het feit dat het eronder staat, niet wat zachtzinnig
stemmen j Ik heb althans al lezende voortdurend getracht tot eenige
positieve waardeering te komen, bedenkende dat iemand die predikant
in Lndie was toch zulk een werk niet schrijft zonder een wezenlijke
vreugde aan den arbeid, die hoe langer hoe meer wies en het spilt mij dat
ik aan 'teind del' lektuur gekomen tot geen an del' oordeel geraak, dan
dat de schrijver van dit dikke boek zich door het genoegen zijner arbeidsuren moge beloond rekenen, maar dat die tiid voor onze literatuur verloren tijd goweest is.
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Is. Querido, lvlelvina. (L. J. Veen, Amsterdam.)
Inderdaad een andere Querido dan wij gewend zijn. Dit boekje geeft
eenvoudig en stilweg een vertelling en dan nog wat jeugd-herinneringen
op den koop toe. Maar het leent er zich niet voor de kunst van Querido te
karakterizeeren. Want als men over de eerste verrassing van een zoo
gewone taal, een bij Querido zoo ongewone taal, heen is bezinkt de
gedachte dat de legende van den vuurtoren toch feitelijk een aardig
niemendalletje is in het werk van een belangrijk schrijver.

D. W 0 ute r s, Over het Illustreeren van Leesboeken voor Kinderen.
(C. A. J. van Dishoeck, Bussum.)
Het is gevaarlijk een werkje te bespreken, dat bet illustreeren van
kinderboeken behandelt, wanneer men op dat gebied zelf volkomen
onkundig is. Het is dubbel gevaarlijk, wanneer een aanzienlijk gedeelte
van dat werkje [uist bedoeld protest aan te teekenen tegen bet feit dat
allerlei onbevoegden zich hier een oordeel aanmatigen. Het beste ware
't misschien met een betuiging van eigen incompetentie het boekje te
.sluiten. Maar dat zou niet naar de bedoeling van den heer Wouters zijn.
Want als ik 't weI heb beoogt hij o.a. ook leeken zoo mogelijk te overtuigen van de juistheid van zijn inzicht, nl. dit: dat de illustraties van
vele kinderboekjes miserabel zijn en dat het zeer wenscheIijk is dat zooweI daar verbetering in worde nagestreefd aIsook dat men meer
doordrongen worde van het hooge belang van goede illustraties. Tot dit
inzicht heeft het boekje van den heer W. mij weI gevoerd; met de twee
laatste beweringen ga ik gaarne accoord. De wijze, waarop de schrijver
ons zijn oordeel wiI bijbrengen moge ons niet altijd sympathiek zijn ze is niet beheerscht genoeg en het geheel is vermoeiend van tak op
tak - we mogen al niet goed begrijpen wat die verzen tusschen den tekst
'te maken hebben, tenzij als teekenen van de vereering die de heer W. voor
de Tachtigers heeft - dit neemt niet weg dat hier hoogst gewichtige
dingen worden gezegd.
Het komt mij voor jammer te zijn - ook misschien een gevolg van dat
onbeheerschte - dat op pg. 40 de schriiver ageert tegen wie mogelijk
zouden insinueeren dat hij de teekenaars van zijn eigen uitgever
slechts prees.
Dergelijke verachtelijke mogelijkheden negeert men.
Een bedenkelijk.e bewering Iijkt mij deze: ~,W at de inrichting der
sehoollokalen betreft moest den besturen door de wet verplicht worden
om naast den architect ook den onderwijzer te hooren bij den bouw der
.scholen". Met alle respect voor het schoonheidsgevoel van sommige onderwijzers betwijfelen wij toch of van hen als categorie veel heil te
wachten is.
Het ergere is echter dit: in ontzaglijke groepen van ons volk is niet
alleen het schoone van geen belang maar wordt het veeleer geschuwd.
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En onder hen is ook geen belangstelling te winnen. Zou het ook kunnen
komen doordat hun, die veelal niet veel meer ontwikkeling hebben dan hun
op de lagere school kon worden bijgebracht, daar nooit iets van de beteekenis van het schoone is te kennen gegevenj Wie dit voelt als een
ramp zal zich verheugen om wat geestdriftige onderwijzers als de heer
Wouters doen kunnen en hopen dat zijn boekje mee zal werken, dat men
aan deze bepaalde leemte de groote leemte der schoonheidlooze opvoeding
dieper zal gaan beseffen - am te zoeken naar de wegen die ze kunnen
wegnemen.

Mr. C. V 0 sma e r . Nanno. (Mart, Nijhoff, 's-Gravenhage.)

Het is niet onverdiend dat de Grieksche idylle van Mr. Vosmaer een
vierde druk beleeft. Het is een vriendelijk gedicht dat in den ouden maat...
slag vele aardige dingen hooren laat. Voor wie het vroeger las is de
herlezing een genoeglijk doorgebracht uur, voor wie het niet kende heeft
dat uur bovendien de verrassing dat hi] in den heer Vosmaer een fijne
kunstzinnigheid mag beluisteren, zoo fijn, dat menigeen die hem
benij den zal.

J. J. deS top pel a a I', De Parelduiker. (C.
Apeldoorn.)

~1.

B. Dixon & Co.,

Wat wij miss en in de verzen van de Stoppelaar is evenwicht. Dit
gansche bundeltje in onevenwichtig. Het zijn betrekkelijk weinige gedichten en nog zijn zij te veel. En zij zijn daarom te veel, omdat deze
dichter op zijn best zulke voortreffelijke regels weet te schrijven. Was
het niet meer dan middelmatig, dan behoefde het opgenomen zijn ook van
wat mindere gedichten niet zoo spijtig aan te doen. Maar door deze verzen
heen die soms nag als aarzelend tasten zijn, die soms de herinnering aan
stemmen van grooteren tot ons dragen, is herhaaldelijk gespreid een eigen
luister, die verrast en verblijdt. Onverwacht breekt het uit en staat voor
ons te prijken, onverwacht hangt de lucht vol van eigen en teeder
geluid. Het bizonderste in de Stoppelaar is misschien weI zjjn zien van
afzonderlijke figuren, de slaaf, de dief, de vagebond, nadat ze getransponeerd zijn in een hoogere orde en deel hebben gekregen aan een nieuw
leven. Het is een gansch eigenaardige symboliek die zich in een gedicbt
als "Vagebonden" uitspreekt:
Welk pad te nemen dezen avond ~
't Is al zoo laat.
Want schuwen niet wie zijn gehavend
Het breed rumoer van stad en straat ~
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Kind, geef mij uw verkilde hand,
't Is al gelijk,
Of 't vreugde of leed is dat ons brandt;
Wij immers zijn te zaam en rijk.
Want voordat, bij het morgenrood,
De sterren bleeken
Zijn uwe lippen reeds vergood,
Zijn al uw angsten reeds geweken.
Wij hebben eens een plaats gevonden
Bij Eros' stoet
Wij, kind, zijn eedle vagebonden,
Want goden hebben ons gegroet.

En zouden wij dan 't heil niet vinden,
Voordat het daagt,
Voordat door koele morgenwinden
De gansche lucht is schoongevaagd t
Dit is een gedicht met een eigen .geluid. Wie zal ontkennen dat het
schoon is? Er bloesemt in dit bundeltje een belofte open. Die in vollen
bloei moge vervuld worden.

A. R 0 1and HoI s t, De Beliidenis van de Stille. (C. A. J. van
Dishoeck, Bussum.)
Ik weet het nn
Waarom ik hier sta en mijn handen leeg zijn.
Maar nu dit is aanvaard, en elk begeeren
Ophoudt, en 0, de ellenden ook, nu voel ik
In mijner ziele koelende openheden
De vloeden der bezinning binnenvloeien
Geluidloos, en mijn aandacht overschonwt het
Vanaf de wijde manezilvren tinnen
Des geestes. - Het is goed da t dit zoo is,
Want dit is wat het leven in mij wil
Volkomen, - En nu vonwt zich blad na blad
Open in kalme blankheid deze bloem:
't Vermoeden van een uiterste uerstildheid,
Die oorspronp is en doel, en van des Levens
Schuimende stroom de hooge koele Bron
En de eindelooze rimpellooze Zee.
Dit is de stilte waarvan Roland Holst's stem de Beliidenis wit
zingen. Gelijk hij doet in een gedicht datals gedicht zeer schoon mag
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heeten. Ret openbaart een neiging naar het mystieke, het spreekt een
taal, die aan de taal der mystici herinnert - hier voel ik echter sterk
den jammer dat dit nog niet de verdieping der groote van God geslagenen
is. Ret is niet de zaak, dat wij graag bekendere geluiden hooren, maar
het geheele gedicht geeft als de aarzelingen naar wat dan maar de
Stilte wordt genoemd maar toch meer dan de Stilte is. De dichter
Roland Holst is evenwel een te diepe geest, dan dat hij niet tot meerdere
klaarheid kan geraken. En hij is een te zuiver dichter, dat hij niet nag
eenmaal ons zal kunnen geven een lied waarbij wij de handen vouwen
van blijdschap. Of is het geen zeer bizonder kunstenaar die verzen
schrij it als:
En hij slechts, die op de breedste vleuglen streeft
Op, tot hij start uit de ijlten van zijn doel,
Zal spreken dit hoogst woord: de Hernel 1eeft
In mij, daar ik mij kind van de Aarde voel.
En Gij, die van mijn stem de Maeder zijt,
0, Gij wier zie1 zee van mijn golven is
En hemel van mijn wolken - ik be1ijd
U, en mijn zang is mijn beliidenis En zingend zwerf ik over de Aarde, die
Uw waning is, en zing haar schoon bestaan,
Droon.end tot in de he . n elen, die ik zie
Terwijl mijn voeten in haar bloemen gaan,
Spreekt de dichter niet van wat meer is dan hij zeggen wil ~
Met deze korte aanduiding heb ik te volstaan, terwijl ik de kortheid
op he den betreur omdat ze geen gelegenheid geeft een zeer merkwaardig
gedicht, dat op zoo schoone wijze dieper inzicht geeft in hedendaagsch
geestesleven, voldoende tot zijn recht te doen komen. Ik hoop dat velen
het zullen lezen.
J. JAC. THOMSON.
Hoogland.

Neerlands onafhankeUjkheid hersteldJ door Dr. J. R. C a II e n b a c h. Nijkerk, G. F. Callenbach.
Nu Callenbach's werk kompleet is, vestig ik er nag even de aandacht
Ope Het is een van de beste boeken in dezen tijd over 1813 verschenen.
Populair, boeiend geschreven, getuigend van veel studie en onderzoek, van
een helderen, onbevangen blik op personen, gebeurtenissen, toestanden.
De Iaatste bladzijden zijn niet de minste. C. laat ons zien, wat kleinzielige
laag-bij-de-grondsche menschen vele der "bevrijde" Hollanders van 1813,
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waren, zeker niet bevrijd van hun schraapzucht en kleinzielige vooroordeelen. Die spotverzen op Napoleon zijn ons, die hem meer op een afstand
zien, kortweg onuitstaanbaar. Gelukkig dat 't anders werd, dat toch eindelijk
een frisscher wind door het land ging waaien! Ons volk moge behoed
worden voor een terugkeer tot den Jan-Salie-geest! Daartoe leere het zijn
geschiedenis kennen en uit het rechte oogpunt bezien. Boeken als dat van
Callenbach kunnen daartoe medewerken. Wij mogen hem dankbaar zijn,
dat hij het schreef,
Ook de uitgever heeft eel' van zijn werk.
P. J. 1\1:.

Nederland en Oranje hereenigd. Aan het Yolk verhaald door L. Penning.
's Gravenhage, D. A. Daamen.
Ook deze uitgave van Daamen i~ sinds eenigen tijd volledig. Ret is meer
voor de breede massa van ons Yolk bestemd, en ook waarlijk geschikt.
Een goed boek!
P. J. M.

Uit het land van oude Lutske, door J. A. Vis s c her. Utrecht, G. J. A.
Ruys. 1913.
Dit werk wacht reeds sinds eenigen tijd op recensie, Veel ervan te zeggen, is niet noodig. Ret is in den trant van het vorige boek, waardoor
Visscher zich een eigen plaats onder onze christelijke schrijvers heeft verworven. Hij gaat niet buiten het hem bekende terrein, maar op dat terrein
is hij dan ook volkomen meester. De noordelijke heide komt tegenwoordig
in de mode. De reizigers trekken er heen en ontdekken er vroeger niet
vermoede schoonheden. En Visscher's boeken vragen onze aandacht voor
de geestelijke belangen der heidebewoners, Als dat nu maar meer dan een
modestemming wordt! Als onze oogen nu maar opengaan voor de heerlijkheid, en de geestelijke schatten, die verborgen kunnen liggen, ook bij een
"Oude Lutske" en haar omgeving!
P. J. M.

Sedert korter of langer tijd liggen nog ter bespreking op onze Leestafel:
Henr. Roland-Holst-v. d. Schalk. De nieuwe geboort, Be druk.

W. L. en J. Brusse.
Prof. Dr. Hugo de Vries. Van Texas naar Florida. 1912. Tjeenk
Willink, Haarlem.
Pro f. Dr. F. M. T h. B 0 hI. Kanaan voor den intocht der Israelieien.

J. B. Wolters, Groningen.
Prof. Mr. A. A. H. Struycken. Grondwetsherziening. Theorie en praktijk. Gouda Quint, Arnhem.
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Over Opvoeding door Jan Ligthart. Tweede bundel, 2e druk. Groningen, J. B. Wolters.
8choolatlas voor Bifb. Geschiedenis door G. H. B lee k e r en H. M 8, r wit z.
4e druk. Groningen, J. B. Wolters.
Jac. van Looy. Beizen. Amsterdam, S. L. van Looy. 1913.
Gereformeerd Protestantisme, drie lezingen door Dr. A. S. E. Tal m a.
B. v. d. Land, Amsterdam.
Van stille dalen, door J 0 h. S c h wen c k e. Uitg. van Tendeloo en de
Man. 's Gravenhage, 1913.
Hegeliaansch-theosofische Opstellen door H. W. Moo k. P.Dz. Veen. Amersfoort. 1913.
De grond der dingen door J. A. B10k. C. M. B. Dixon & Co., Apeldoorn. 1913.
Christiane van Goethe. Inleiding van Fr. A. Beunke. C. M. B. Dixon
en Co., Apeldoorn. 1913.
De Vrfje Mensch. Maandschrift onder Redactie van Felix Ortt. IXe
J aarg. No.6, J uni 1913. Chreestarchia, Soest.
Herakles door Louis Couperus. 2 dln. L. J. Veen, Amsterdam.
Bifbelsche Tucht in huis, school en kerk door Ds. J. Kok. Kampen,
J. H. Kok. 1913.
The Jewish Quarterly Review. Vol. IV. No.2. London, Macmillan & Co.
Edw. Stilgebauer. Dominee Schroder. 2 dln, Amsterdam, P. N. van
Kampen en Zoon.
Herinnerinqen: Uit de levensjaren van Mr. H. P. G. Quack, 1834-1913.
Amsterdam, P. N. van Kampen en Zoon.
De Bloeiende Verwachting door F. V. Toussaint van Boelaere.
Bussum, Van Dishoeck.
Geschiedeni» der Christelijke Kerk door J. S c h 0 ute n. 2 dIn. Nijkerk,
G. F. Callen bach.
Levenskracht. Maandblad voor reiner Ieven, door L 0 d. v, Mi e r 0 p.
7e J aargang.
De Vlaamsche Scharenslijper door Jan Vel t mall. Nijkerk, G. F. Callenbach.
De bronmen van het Privaatrecht, Rectoraats-rede, door Mr. An II e
A II e m a. Utrecht, G. J. A. Ruys. 1913.

Indrukken van Palestina.
DOOR

DR.

w. J. AALDERS.

II. (Slot.)
1n zijne fijne "Souvenirs de Terre-Sainte" laat Lucien Gautier Jeruzalem geheel liggen. Natuurlijk behoort Jeruzalem wel
tot zijne persoonlijke herinneringen, maar hij wil alleen behandelen wat bezijden de breede, veel begane wegen van reizigers
en reis-beschrijvingen ligt, en in deze reserve ligt mede de
fijnheid van zijn boek. Toch zal deze of gene lezer zich een
weinig teleurgesteld voelen als hij onder de souvenirs van het
Heilige land die van J eruzalem mist. Deze stad toch vormt het
brandpunt van aIle stralen, die op Palestina vallen. Men noeme
haar bouwvallig en vuil, men klage over den wansmaak en
het bijgeloof, die de heiligste plaatsen hebben ontwijd - ondanks
alles zal de herinnering altijd met weemoed naar Jeruzalem
terugkeeren evenals de verbeelding daarheen gretig is vooruitgereisd. Toch is Jeruzalem geen stad om lang te blijven. Hare
rnuren en poorten vormen weI het zinnebeeld van de gebondenIieid, die den reiziger naar buiten doet verlangen. In Jeruzalem
nergens boomen en bloemen; enkel de plantjes, die tusschen
de voegen der steenen zich hechten, maar zonder zich voldoende
te kunnen ontwikkelen om de rumen met levend groen te
omranken. Ret frissche leven vindt nergens plaats. De traditie
is vastgelegd sedert eeuwen. Alles is gestiliseerd. Ret verloopt
volgens een program. Dit moge den rechtgeaarden pelgrim
8
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voldoen, die voIgt en na-voelt wat hem achtereenvolgens te zien
en te doen gegeven wordt - over den gewonen reiziger komt
na eenige dagen een sterk verlangen naar vrijheid. Hij ziet
rondom Jeruzalem de hellingen der bergen, de wegen, die zich
daartusschen verliezen in onbekende verte. Hij merkt groene
plekken op, sporen van water tusschen de steenen; op den
achtergrond glinstert de zee... Naar buiten!
Ret is aan deze zucht naar vrijheid, dat op karakteristieke.
wijze uiting gegeven wordt door de boeken van Prof. Deissmann.')
Men moet met hem in het Oosten reizen om zijn geestdrift voor
het vloeiende, levende, natuurlijke tegenover het gestolde, dorre,
klassieke in de wetenschap, ook die der bijbelsche oudheid, te
waardeeren. Deze geestdrift is niet maar een vluchtig gevoel; zij
bestuurt de richting en de methode van studie. Vandaar Deissmann's voorliefde voor het niet-letterkundige, gewone leven; voor
de algemeene omgangstaal der naklassieke eeuwen; voor wat niet
in brons of op marmer is vereeuwigd in de klinkende taal van
triumfators, maar wat op scherven en papyrusbladen losweg is
neergeschreven als uitdrukking van hetgeen niet in de enkelen,
de upper ten, maar in de velen, het Yolk, de massa leeft. Ret
is de democratische trek van onzen tijd, die het sociale leven
beheerscht; de zin voor het moeizame bestaan van den kleinen
man, waaraan de literatuur hare motieven ontleent; de evangelisatiearbeid, waardoor, zonder predikstoel en toga, het eeuwigheidswoord onder de menigte wordt gebracht. Dit alles vinden wij
in een richting als die van Deissmann terug, die een nieuw
bewijs levert voor de oude stelling, dat wetenschap en leven
bijeen behooren en door een drang moeten worden bezield. Ret.
is dezeIfde geest des tijds, die zich in beide belichaamt. Vandaar de gemakkelijkheid, waarmede een man als Deissmann
veroveringen maakt. Zijne methode slaat - gelijk men pleegt
te zeggen - in. De nadruk, dien deze geleerde op de R. Schrift
als populair boek legt, en de wijze, waarop hij het oude christen1) Ad. Deissmann, Licht vom Osten, 1909, Paulus, 1911.
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dom tegen den achtergrond van het volksleven der oudheid
teekent - dit zijn inderdaad impulsen vall beteekenis. Toch
overschatte men deze niet. Het heeft mij getroffen, dat Deissmann's landgenooten, vooral zij die het Oosten kennen, met
minder geestdrift over zijn boeken oordeelen dan buitenlanders
en buitenstaanders. Men vraagt hoevele weken Deissmann, alles
te sarnen, eigenlijk in het Oosten heeft vertoefd, en vergelijkt
dit cijfer met dat der jaren, die andere geleerden daar hebben
doorgebracht, niet aIleen reizend en daarna voordrachten houdend, maar zelven onderzoekend, gravend, geduldig levend te
midden van de bevolking en als daarmede een, zonder dat
Europa veel van hen hoort.
Ik had het voorrecht in Jeruzalem Prof. Dalman te ontmoeten,
die voor de opgravingen in Palestina en daarbuiten - o. a. te
Petra in het oude Edom - zoo groote verdiensten heeft. Nevens
hem noem ik Alois Musil, den geleerden Oostenrijkschen monnik,
die, begonnen met zich in J eruzalem aan exegetische studien te
wijden, allengs door de onrust van den onderzoeker verder
gedreven is en bepaaldelijk Moab en Edom heeft doorkruist en
doorvorscht. De lezing van de drie deelen zijner door de Kaiserliche Akademie der Wissenschaften te Weenen uitgegeven berichten is een genot. Ziehier den geboren reiziger, die met de Bedoeienen als een hunner leeft, wien niets ontgaat, die zoowel de
topografie nauwkeurig beschrijft, als rumen identificeert en
inschriften copieert, en die bovenal de Ievende aanraking met
de menschen zoekt, en tracht de zeden en gebruiken der verschillende stammen en geslachten te leeren kennen. Hoe benijdt
de vluchtige toerist dezen onderzoeker van ras, die het land ziet
zooals het is, en de bewoners niet slechts als decoratief of als
hulpmiddel, maar als menschen 1eert kennen. Kost het al moeite
zich los te maken van de traditioneele plaatsen, zooals men deze
voor de pelgrims pasklaar gemaakt heeft en het land te zien
zooals God het laat zijn - de reiziger blijft ook dan gewoonlijk
geheel buiten het leven der bewoners staan, Men ziet hun kleeding, bezoekt terloops een binnenhuis, komt in aanraking met
tolken en bedelaars, hoort een en ander over de onbetrouwbaar-
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heid en ruwheid der bevolking - het leven dezer menschen zelf
blijft een gesloten wereld, en toch een wereld, met een verleden, dat nauw samenhangt met de sfeer van de mannen, die
wij als profeten en apostelen vereeren. Musil is in deze wereld
doorgedrongen. Zij leeft voor hem. Welk een beteekenis ontvangt zoo een voor de meesten geheel onbekende streek als
Arabia petraea. Hoor Musil: "Meer dan de doode interesseert
mij de levende natuur der bijbelsche landen ... het voelen en
denken en de levenswijs der tegenwoordige bewoners. De schrijvers van de meeste boeken der H. Schrift hebben toch op dezen
bodem geschreven. Dat ik mijn volle aandacht in de eerste
plaats op de stammen van Arabia Petraea vestigde heeft hierin
vooral zijn voornaamsten grond, dat de thans daar bestaande
levensvoorwaarden het meest met die van den bijbelschen tijd
overeenstemmen, en verder ook daarin, .dat de traditie de
meeste der in den pentateuch verhaalde gebeurtenissen evenals
de schriftelijke vasts telling daarheen verlegt".! Deze man heeft
het eentonige, dorre, met rumen bezaaide land lief, omdat hij
het verleden er in terugvindt. Daarvoor heeft hij de ongemakken, zelfs de levensgevaren der reizen over, en zijne liefde
verklaart de minutieuze zorg, waarmede hij alles opspoort,

onderzoekt, copieert en fotografeert. Met welk een ander oog
dan de gewone toerist ziet hij ook de Bedoeienen aan. Men zou
hen, oppervlakkig naar kleeding en leefwijs oordeelend, voor
een troep Zigeuners houden. Voor Musil zijn ze dragers van
eene traditie van eeuwen. Hunne zeden en gewoonten zijn van
dezelfde 800rt als die wij in het O.-Testament ontmoeten. Hoe
begeerig luistert hij b~j het kampvuur naar hunne verhalen en
sproken, bruidsliederen en doodenklachten. Hij legt ze zorgvuldig,
als kostbare vondsten, vast op papier. Hij vindt in deze menschen zekeren geestesadel en verraadt hierin dezelfde fijne
beschaving, als die de elite onzer zendelingen, mannen als
Dr. Adriani en Alb. Kruyt, ten aanzien van de Toradjah's op
Celebes onderscheidt.
1) A. Musil, Arabia Petraea III; Edom; ethnologischer Reisebericht, 1908,
Vorw.s. III.
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Wat dunkt u b.v, van zijn geleider Ajd? Zijn uitrusting - uit
vrees voor wraak en roovers heeft hij zich ietwat vermomd wordt ons aldus beschreven: "eigengemaakte sandalen aan de
voeten; een oud, gescheurd hernd, dat eens wit geweest is, om
zijn lichaam; op het hoofd een zwarte, door een dikken band
van geitehaar vastgehouden doek en een mantel vormden zijn
kleeding. Een stuk geitehuid diende hem als gordel, waarachter
een krom mes en zijn vuurgerei stake Een kleine samengenaaide
geitehuid gebruikte hij als waterzak, terwijl een andere, nog
kleinere, een weinig meel, en de huid van een geitevoet boter
bevatte. Zoo zag zijne uitrusting er uit vaor een reis van ten
minste acht dagen door een volstrekt woeste streek. Boter of olie,
waar deze geproduceerd wordt, dient als toespijs bij het droge aschbrood, dat het eenige voedsel vorrnt". En van dezen man schrijft
Musil: "Hij at en dronk heel weinig, bleef altijd opgewekt en
bewees rnij bij mijn ethnografische studien groote diensten. Bidden
zag ik hem nooit en toen hem eens onze Sliman-el-Whedi daarover berispte, zeide hij tot hem: "ik zag u bidden, en dadelijk
daarna hoorde ik u vloeken".") In gezelschap van dezen Ajd had
Musil vele avonturen, waarbij hij zich geheel naar de wijze des
lands gedraagt. Dit is dikwijls zijn behoud. Eens wordt hij in
Edom bij nacht overvallen onder het geroep "vijanden, vijanden,
o jongelingen, 0, mannen", Hij beroept zich tegenover het Bedoeienenhoofd op de bescherming van den Sheik der Atijje. Ret
hoofd staat Ope In de linkerhand houdt hij zijn Martini-geweer.
Met de rechter slaat hij op de borst: "Ik ben de Sheik van Abde.
Wie zijn de Beni Atijje en wie is hun Sheik? Wat heeft deze
Sheik mij te bevelen? Al kwam hij met duizend ruiters aan de
grenzen van mijn gebied, tien van mijne mannen kunnen hen
allen in onze passen met steenen verpletteren. Hier zijn wij
heeren en vreezen voor niemand. Heb ik niet gelijk?" Hij gaat
bij het kampvuur zitten. Allen juichen hem toe. Nu is de beurt
aan Musil. De toestand is kritiek. Maar Musil staat hem: "Ja, gij
hebt gelijk. Gij zijt de Sheik van Abde en vreest voor niemand.
1) l\iusil, a, a. O. II, 1, S 248.
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Slechts hebt gij vergeten toe te voegen: op aarde. Want ik ken
een Heer, die u uit uwe bergen kan halen en met al de uwen
verdelgen en gij kent den Allah taala ook. Hij zal, ja, Hij moet u
straffen, omdat gij iets begaan hebt watgeen ware Bedoeton begaat.
Gij hebt uwe gasten voor gevangenen verklaard. Gij hebt uw eer
en godsdienst geschonden en wilt nu ook nog ons, die zich niet
verweren kunnen, berooven. Zie mij aan en vraag hier Ajd,
of ik niet de waarheid spreek. Ik ben een Nadir; ik moest God
beloven, dat ik geen meisje in mijn tent zal brengen, dat ik
nergens vaste woonplaats zal hebben - en Hij zond mij in deze
streken. De vorige lente was ik in ajn Kdejs; thans moet ik
weer daarheen en zoo dikwijls als Hij wil zal ik terugkeeren.
Niemand heb ik kwaad gedaan, wel echter velen goed gedaan.
Want ik ben een Rakim (arts), dien God helpt om zieken en
gewonden te genezen. Onder mijne zaken vindt gij ook vele
medicijnen, die in mijne hand de smarten wegnemen, maar die
in de uwe verderfelijk zijn. Neem dan mijne zaken, mishandel
mij en mijne reisgenooten: wij hebben daarboven een beschermer, en gij zult uw naam beroemd maken! Ja, aIle suara-dichters zullen op u hegin (smaadliederen) maken en in alle tentlegers zal men vertellen hoe Gode-behaaglijk en eervol gehandeld
heeft de Sheik van Abde!" "Zwijg, zwijg, geen woord meer",
was zijn eenig antwoord, maar wij werden ook verder niet meer
gedeerd. Mijn reisgenoot zeide tot mij: "gij hebt een lange rede
gehouden; gij hadt hem liever een kogel moeten geven, den
hond". Ajd echter was zeer tevreden en fluisterde mij toe: "Gij
hebt hem Allah op het hoofd gelegd". 1)
Is dat niet een gedicht in proza, een roman in het klein?
Dat heet eerst reizen in het Oosten. Is het niet of men teruggeleid wordt tot den tijd van cud-Israel, als Jefta zijn mannen
verzamelt of David rondzwerft in de woestijn? Als men op den
Olijfberg staat ziet men in de verte de bergen van Moab, waartusschen Musil zijne avonturen heeft gehad, in wazig-blauwe
omtrekken wegdeinzen. Wat heeft men eigenlijk nog bereikt?
1) Musil, a. a. 0 II, 1 S 171 ff.
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Men is wel is waar in het Oosten, maar ook dan Iigt het eigenlijke Oosten, waarde sporen van het Westen ontbreken en de
geschiedenis schijnt stil te staan, nog ver af.
De gewone reiziger moet zich met het nabije vergenoegen.
Dit is trouwens reeds veel. Neem voorioopig aIleen Judea. De
OIijfberg, en bepaaldelijk de toren der Keizerin Augusta-Victoria-stichting, vormt een uitnemend punt om zich te orienteeren.
Een overzicht van den geheelen omtrek ontvangt men weI is
waar niet. Daarvoor is het terrein te zeer verschillend in hoogte.
Men rekene slechts, dat J eruzalem 800 Meter boven den spiegel
der Middellandsche zee ligt en de Doode zee 400 M. daar beneden.
Vandaar dat juist naar deze zijde het uitzicht vrij is. Naar het
Westen wordt de blik belemmerd door den Zion en de stad,
naar het Noorden door den Scopus. Zuidwaarts voIgt het oog
het Kedrondal en verliest zich in de bergen van Judea, waartusschen even de kerken van Bethlehem de ligging van dit
stadje aanwijzen. AIleen naar het Oosten is het gezichtsveld
onbelemmerd. En hoe! Daar ziet men in een oogopslag het
Judeesche gebergte, het Jordaandal, de Doode Zee, die men zou
meenen met eene wandeling van een uur te kunnen bereiken,
terwiji zij inderdaad 25 K.M. ver en 1200 M. diep verwijderd
ligt; zoo doorschijnend is de Oostersche lucht. Aan de overzijde
de massieve bergruggen van het oude Moab, Ammon, Gilead ...
Men duizelt, niet van de optische vergezichten, maar van den
geestelijken achtergrond, die zich verdiept en verbreedt naar
aIle kanten, en waaruit personen en gebeurtenissen, rijken en
dynastieen als even zoovele gestalten te voorschijn komen. In
Jeruzalem zelf geeft elke muurtinne een geluid en maakt elk
koepeldak een gebaar. Terzijde der stad wekt het dal van Hinnom bloedige herinneringen, en aan de overzijde opent zich de
vallei der Refaim, waar David de Filistijnen versloeg. Zoo wordt
reeds onder de muren der stad de heugenis van het volk levend,
dat het Westen des lands bevolkte, en, zelf niet-Semitisch waarschijnlijk Indo-Germaansch van afkomst, zich toch zoo in Palestina had genesteld, dat de strijd met de Filistijnen voor een
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groot deel de oude geschiedenis der Israelieten bepaalt. Langs
den weg naar Bethlehem het graf van Rachel. Dan Bethlehem
zelf. Daarachter Hebron. Wij volgen dien weg natuurlijk. Wie
kan Bethlehem onbezocht laten, waar in de vruchtbare, golvende landstreek zich het eeuwenoude stadje zoo frisch voordoet
en de oudste Christenkerk zich verheft boven de grot, waarin
Jezus geboren werd? Maar wat den aard der heiligdommen
betreft kan men zeggen: wie Jeruzalem gezien heeft, heeft
Bethlehem gezien. De kerken der geboorte en die van het
Heilige graf vertegenwoordigen dezelfde opvatting der gewijde
geschiedenis. Deze grimmige muren zijn de getuigen van een zelfden tijd; de kapeIIen huisvesten een zeIfde devotie. Wij kennen
een en ander reeds uit Jeruzalem. Ook het werk der Christelijke
barmhartigheid, dat van daar uit in Bethlehem wordt verricht.
AIleen dit nog. Bethlehem is bij uitnemendheid de stad van het
Kind - en dus van de kinderen. Is het daarom, dat het DuitschProtestantsche Armenische weeshuis zoo bizonder onze aandacht
trok, meer nog dan het Syrische moederhuis te Jeruzalem?
Het verdient deze, de in aIle opzichten degeIijke stichting, waar
de kinderen zich zoo goed voordoen, frisch en vlug, en waar
ik hen met zooveel gloed het lied hoorde zingen, dat ik mi]
veroorloof hier over te nemen als eene proeve van volkslied
der inlandsche Christenen:
Kennt ihr das Land in heilgen Gauen,
Das schonste dort am Jordanstrand ?
Die griinen Rebenhtlgel schauen
Ins ThaI van hoher Felsenwand.
Es ist das Land, das mich gebar,
Wo meiner Vater Wiege war;
Drum sing' ich heut und immerdar,
Das heil'ge Land, es ist mein Heimatland.
Kennt ihr das Land der Eichenwalder
Von Basan und von Gilead?
Kennt ihr das Land der Ahrenfeider
Und Jericho, die Palmenstadt?
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Es ist das Land, das mich gebar,
Wo meiner Vater Wiege war;
Drum sing' ich heut und immerdar
Das heil'ge Land, es ist mein Heimatland.
Kennt ihr das das Land der heil'gen Statten,
Jerusalem und Bethlehem?
Kennt ihr den Olberg, Tabors Holien,
Den schonen See Genezareth?
Es ist das Land, das michgebar
Wo meiner Vater Wiege war.
Dies schone Land, ich nenn' es mein,
Und ewig solI es hoch gepriesen .sein.
Wij wenden ons naar het Oosten. Hier is het uitzicht vrij,
de aanblik nieuw. Deheiligste namen komen ons te gemoet:
Gethsemane, Bethanie, Olijfberg. Wij laten voor een oogenblik
den pelgrim der vijftiende eeuw, dien wiJ reeds vroeger ontmoetten, Ridder Grlinenberg, voor ons uitgaan; niet om hem te
volgen,maar om op te merken hoe men destijds deze plaatsen
bezocht. Trouwens, de tegenwoordige pelgrims reizen even
program-matig. Alles is voor hen geregeld. Niets mag worden
verzuimd . .. "Wij gingen - zoo verhaalt de ridder - een
weinig naar beneden in een hoI onder den Olijfberg gelegen..
Daar bad God de Almachtige en Rij zweette daar van angst
bloedig zweet. Daar ziet men nog den steen, waarop de engel
stond en den Heer troostte. Dat is aflaat T. Evenzoo kwamen
wij ongeveer een steenworp van daar op de plaats waar Christus onze Heer S. Petrus en S. Jacobus en S. Johannes beval
neer te zitten en op hem te wachten totdat hij gebeden had.
Dat is aflaat T. Evenzoo van daar gingen "Tij een weinig omlaag naar de plaats waar S. Thomas de apostel den gordel der
maagdMaria ontving, toen zij ten hemel voer; daar is aflaat T •
Insgelijks van daar kwamen wij in den hof, waar Christus onze
Heer gevangen werd en S. Petrus Malchus het oor afhieuw;
daar is aflaat T. Daarbij is de plaats met steenen aangeduid,
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waar Judas God met den kus verried en de J oden tot twee malen
toe nedervielen, toen Christus hen vroeg: Wien zoekt gij? Daar
is aflaat. Insgelijks gingen wij van daar nog een weinig omhoog
op een berg, waarop onze Heer stond en over de stad J eruzalem
weende en sprak: Of gij wist en bekendet, dan zoudt gij ook
weenen. Daar is afiaat T" 1) Maar wat doen wij? Laten wij onzen
gang naar Gethsemane door dezen voorganger bederven? Wat
blijft daarbij voor ons over, waar de prikkel tot al deze stations
in het verkrijgen van afiaat ontbreekt? Hetzelfde, wat de
ware, innerlijke bedevaartgangers ook in de middeleeuwen bezielde, als zij, ook zonder een bezoek aan het Reilige land en
de hoop op afiaat, in de geestelijke gemeenschap met J ezus,
eerst naar zijn menschheid en dan naar z\jn godheid, het ware
leven vonden. Zij hechten niet zooveel aan het louter zinnelijk
en beeldelijk beschouwen van de bizonderheden van Jezus'
verblijf op aarde. De middelmatige pelgrim kan het zich voor
gezegd houden als een man als Tauler leert "zij kunnen zoo
veel denken aan den zoeterr mensch Christus, hoe hij geboren
werd en hoe zijn leven en zijn lijden en zijn dood was, en dat
vloeit met grooten lust en met tranen door hen henen, juist als
een schip door den Rijn, en dat alles als zinnelijk: dit noemt
men in de homilieen vleeschelijke liefde".2) Als Tauler over de
navolging van Christus spreekt bedoelt hij veel meer. Hij vat
het leven des Heeren als een geheel op, waarlijk een-voudig,
als een leven van volkomen gehoorzaamheid. Dat leven moet
worden nagevolgd, daarin gedeeld, opdat de ziel van de menschheid van Christus tot zijn godheid opklimme en geheel met
hem vereenigd worde. Onder het geleide van dezen middeleeuwer zullen wij Gethsemane gaarne bezoeken, Hij brengt ons
in aanraking met den persoon van den Lijder en het wezen van
zijn leed. Deze aanraking heeft den hof even buiten Jeruzalem
als knielbodem niet noodig, zoo min als de schaduw del' olijven
de mystieke stemming zou moeten wekken. Wij weten beter,
1) Ritter Griinenberg's Pilgerfahrt ins H. Land herausgeg. u. libel'S. von
J. Goldfriedlich u. W. Franzel, 1912, S 84.

2) Die Predigten 'I'aulers, herausg. v. Fprd. Vetter, 1910, S 247 : 12 if.
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en kunnen juist daarom Gethsemane bezoeken, om den geoorloofden indruk dezer historische plaats te ontvangen.
Ret lijdt geen twijfel of het tegenwoordige Gethsemane is de
plaats van den ouden hof. Men kan het vinden bijna met de
aanwijzingen van den bijbel zonder meer, als men het Kedrondal doorgaat en den Olijfberg beklimt. Ret is nog een hof, laat
het al zijn een weinig gemaniereerd, Maar de eenvoud is weldadig als men uit de grafkerk komt. De weinige tronken del'
olijven zijn zoo natuurlijk in hun knoestigen ouderdom en verschrornpelde takken, en bovenal, de hemel, dien men boven
zich heeft, is Gods vrije hemel zelf. Men gunne den Franciskaners, die Gethsemane sedert eeuwen bewaken, dat zij den
hof met bloemperken hebben versierd. Mogen zijzoo hunne
veneratie niet toonen en behoeft deze plaats met haar ontzaglijken ernst niet eenig tegenwicht van lieflijkheid, als onder de
stervende olijvenstammen hier en daar rozen en vergeet-mijnietjes, deze kinderen del' natuur, die Jezus liefhad, zwijgend
bloeien? In den lijdensnacht werd toch ook de vreeselijkheid
van zijne smart door de verschijning van een engel verzacht
en getemperd?
Gethsemane vormt niet het einde van den weg. Deze leidt
verder, omhoog, tot op den Olijfberg, waar de plaats del' hemelvaart wordt aangewezen. Ook zonder deze aanwijzing voIgt ons
hart deze opwaartsche lijn, natuurlijk uitdrukking van de grondwet des Evangelies: door lijden tot heerlijkheid, Deze berg heeft
een vrij grooten omvang, zoodat men; bijna zonder het te
bemerken, het dorp Bethanie doorgaat. De Oostersche dorpen
zijn geheel anders dan de onze. Hier en daar een huis, een
groep van huizen, maar dikwijls zonder eenheid en karakter.
En deze huizen, zonder eenig erf of omgeving van hof of boomen, onderscheiden zich zoo weinig van de berghellingen,
waaruit of waartegen zij gebouwd zijn, dat men ze nauwelijks
opmerkt, Zij missen elke versiering. De wandenvan natuursteen
of leem dragen dezelfde kleur als de rotsen en bodem. Geen
vensters, die de vale vlakken breken; geen dak, dat omhoog
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steekt. Toch draagt de Olijfberg in zijn geheel, door de gloonng
van het terrein en de aanwezigheid van boomen, althans op
een afstand gezien, een zeer vriendelijken trek. Ret landschap
verliest dezen naar mate men meer Oostwaarts gaat en het
gebergte van Judea binnenrijdt. Ret wordt stroef en somber.
Er is weinig verbeeldingskracht noodig om zich hier de gelijkenis van den barmhartigen Samaritaan voor te stellen, of de:
zwerftochten van David, toen hij door Saul "als een veldhoen
op de bergen" werd nagejaagd. Slechts de roovers ontbreken,
- tenminste als men in voldoend gezelschap den weg langsgaat: de enkele is, naar men zegt, nog zijn goed en leven niet
zeker - en veldhoenders ziet men niet meer. Zoo eenzaam
is deze streek, eene rechte voorbereiding tot het Jordaandal en
de Doode zee, waarheen het verlangen, hoe snel wij gaan, one
vooruitijlt. W\j zien over Jericho henen.
Daar ligt het dal, aan beide zijden van de rivier, die wij eerst.
als wij zeer dichtbij gekomen zijn, zullen zien. De verrassing is
groote Zijn al de bergen dikwijls kaal, stroomend water brengt
vruchtbaarheid mede. De dalen zijn natuurlijke kweekplaatsen
van landbouw. Riel' vooral, in dit breede dal van zware klei,
verwacht men korenvelden en boomgaarden. Daarom treft de volstrekte dorheid van het J ordaandal te meer. Eerst hier en daar
nog eenige pogingen van kultuur in den vorm van schrale akkers;.
naarmate men het dal verder ingaat steeds minder plantengroei;
nogenkele distels, waaronder de roos van Jericho met haar misleidenden naam; ten slotte niets meer. De zilte stof, die grijs.
op den bodem ligt, doet de oorzaak gissen: het is de aanwezigheid del' zoutdeelen, die de omgeving der Doode zee tot onvruchtbaarheid doemt. In deze streek kan men geen frisch"
stroomend water verwachten. Men vindt het eigenlijk ook niet,
als men den Jordaan genaderd is. De rivier is smal; blljkbaar
verioopt zij meer dan zij uitmondt in de zee. Ret water is zoet
en smakelijk, ook al voert het veel zand mede, waarvan de
aanwezigheid zich in de gele kleur verraadt. Dit is dan de:
rivier, waar Johannes doopte en die ook den Heiland als badwater heeft gediend. Zij is niet forseh, nauwelijks liefelijk, tenzi]

INDRUKKEN VAN PALESTINA.

125

daar, waar de smalle zoom met struiken is bedekt. Hier begrijpt
men, als men de stroomen van Damaskus heeft gezien, onstuimig
zich voortstuwend te midden van donker, welig groen, en reeds
voor men ze zag gevoeld, geademd, in de frissche, vochtige
lucht, die de heete, stoffige atmosfeer zoo weldadig verkoelt,
dat Naaman zeer toornig was bij het voorstel van Elisa en uitriep: "Zijn niet Abana en Farpar, de rivieren van Damaskus,
beter ~an aIle wateren van Israel"? Toch voIgt men met stillen
blik het gele water, dat zich tusschen de smalle oevers traag
voortbeweegt. Het maakt zoovele herinneringen vloeiend. Hier
zijn de Israelieten Kanaan binnengetrokken en heeft Elia afscheid genomen van de aarde; hier heeft Johannes boete gepredikt en heeft de Heiland aIle gerechtigheid vervuld, toen
hij met allen den doop onderging. Men drijft heen op zijne
gedachten, al verder. Opeens hoort men den nachtegaal slaan
tusschen de struiken. Dat geluid verklankt weI de transfiguratie
van deze op zichzelf onbeduidende plaats door de verbinding
met de groote momenten der godsopenbaring.
Wij hebben de troosteloosheid van het landschap voor een
oogenblik vergeten. Zij valt opnieuw op ons als met dubbel gewicht, als wij ons omkeeren om de Doode Zee te bezoeken. Het is

nog een vrij lange tocht door het Jordaandal, eer wij aan den
oever der zee staan. Zij is dood, maar toch niet in die mate als
het dal, dat zij afsIuit. Of ligt het aan ons, die gereedelijk aan de
zee het dorre strand en de kale bergen verbinden, terwijl het
rivierdal de verwachting wekt van vruchtbaar leven? Ook is de
omtrek der zee niet onbevallig; de verbinding van zee en bergen
heeft aItijd zekere bekoring, als de massiviteit der rotsen wordt getemperd door de doorzichtigheid van het water, dat helder
oplicht in de avondzon. Een visscher komt met zijn vangst op
den rug ons tegen. De zee is dus niet volstrekt van alle leven
verstoken. En toch is zij dood, deze geheimzinnige plas, de
diepste inzinking op aarde, waarvan het water van 24 tot 26
procent minerale stoffen bevat. De geheimzinnige geschiedenis
van Genesis begint voor ons te leven, die van een vloek, waarmede God om der menschen wil de aarde slaat. De avond valt.
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Nog twee uren door het Jordaandal, waar allengs aIle kleuren en
lijnen vervagen, en wij zijn in Jericho terug, een vormloos geheel,.
dat zijn armoede weI mag verbergen in de plooien van den nacht,
Men zou van de oude palmenstad in het vruchtbare J ordaandal, de plaats waar aIle verkeer tusschen Judea en het overJordaansche zich concentreerde, iets anders verwachten. Ziehier
een ville morte bij uitnemendheld. Een aantal armoedige huizen
der 300 inboorlingen, een paar hotels voor de vreemden, dat is.
alles. Of neen, ook een enkele afgesloten hof, waarbinnen waterritselt en over welks muren de oleanders in dichte, geurige trossen
neerhangen, Daar vertoont zich de sub-tropische plantengroei in
overvloed van sinaasappelen, citroenen, granaatappelen, vijgen,
zelfs enkele palmboomen als van ouds. Als deze hof ontbrak zou
de indruk van Jericho misschien niet zoo troosteloos zijn. Nu blijkt,
hoe deze armoede niet behoefde te zijn, als het water, dat aanwezig is, slechts werd afgeleid en gebruikt. Indien ergens dan
kan men te Jericho de verwaarloozing van dit land, dat eens
van melk en honig vloeide, opmerken. Ret wordt aan zichzelf
overgelaten, en zelfs dat niet eens, want in den omtrek toont men
kale berghellingen, die tot voor kort nog met boomen waren
bedekt, maar thans door de regeering totaal ontboscht.
Ziedaar het tegenwoordige Jericho, waaronder de oude stad, die
der Kanaanieten, der Israelieten, der Romeinen, der kruisvaarders,
slaapt. Maar deze slaap is niet meer ongestoord. De bezoeker
van Jericho pleegt doorziJn gids een eindweegs buiten de stad,
ten N.Westen, te worden gevoerd. Daar welt uit de d. g. fontein van Elisa, levend water op, dat de tuinen der stud bevochtigt. Maar het is ons niet om de onzekere verbinding van
deze weI met het wonderverhaal van 2 Koningen 2 te doen.
Even verder, op de heuvels, is de plaats der uitgravingen van
Prof. Sellin en anderen. Men heeft daar muren van het oude
Jericho blootgelegd, zware steenmassa's van eigenaardig samenstel, hier en daar nog de sporen dragend van verwoesting en
brand. Hier gaat het verleden spreken, zooals overal waar men
het bevrijdt van den last van puin en stof, dien de eeuwen
hebben opgetast.
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Dergelijke opgravingen zijn van het grootste belang. Ret is
merkwaardig, dat zij juist in Palestina zoo laat begonnen zijn.
In Egypte is men reeds langer dan eene eeuw bezig en toen
Napoleon in 1798 zijn tocht naar het Oosten deed werd, hij bewijs van zijn universeel genie - ook door een staf van
archaeologen vergezeld; in de bouwvallen van Mesopotamie is
reeds ruim eene half eeuw lang gegraven, maar eerst in 1865
heeft het Engelsche Palestine exploration Fund een begin
gemaakt met systematische oudheidkundige onderzoekingen in
Palestina. Men zou meenen, dat de oudheden van het Heilige
Land veel eel" dan elke andere de aandacht moesten trekken,
omdat zij zoo nauw samenhangen niet slechts met de wetenschappelijke belangstelling, maar meer nog met de godsdienstige behoeften van Westersche vakgeleerden en van de vele Christen en,
die achter hen staan. Toch verwondere men zich niet te zeer.
Terwijl men in Egypte en Mesopotamie veelal verlaten rumen
opzocht, waaruit de goden met hunne vereerders waren weggestorven zoodat niets het onderzoek in den weg stond, zijn de
centrale historische plaatsen in Palestina met kerken Ien moskeeen bedekt en worden zij als onschendbare heiligdommen door
talloozen vereerd. Hier viel dUB het onderzoek zooveel moeilijker. Ret gevolg is geweest, dat men na aanvankelijk zich
op den bodem van Jeruzalem te hebben geworpen, allengs zijne
aandacht heeft verdeeld en uitgestrekt over tal van plaatsen,
die geacht worden historische herinneringen te verbergen.
Daarbi] heeft zich een edele wedstrijd ontwikkeld tusschen de
verschillende beschaafde volken. De Engelschen zijn bepaaldelijk in het Zuiden van Palestina bezig, in het land del"
Filistijnen; de Duitschers in het Noorden, in de vermaarde
vlakte van Jizreel, De pijen del" Fransche Dominikaners ziet
men ten Zuiden van het eigenlijke Palestina, in de grensstad
Beerseba en in Petra rondgaan, terwijl de Amerikanen in Sebastie,
het oude Samaria, kostbare overblijfselen uit den tijd van Heredes
hebben blootgelegd. Wij noemen niet alles. Ret is onze bedoeling
slechts een Indruk te geven van de grootte del" schaal en
de ernstige wijze, waarop thans de opgravingen plaats hebben.
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Men moet daarvan iets, hoe weinig ook, gezien hebben, om
een indruk te ontvangen van het karakter en de beteekenis
van dezen arbeid. Ik was daarop reeds eenigszins voorbereid
door de ontmoeting van Prof. Dorpfeld, den leider der uit.gravingen op Korfoe. Daar stond de geleerde als een priester
te midden van de grove, prae-historische overblijfselen der
Egeische cultuur, onder zijne leiding op dit merkwaardige
-eiland, voor hem de zetel van Odysseus, uitgegraven. Inderdaad
een priester, zoo niet een toovenaar. Want deze steenbrokken
weet hij samen te voegen tot de constructie van een fries,
·een gevel, een tempel, En deze tempel wordt door hem met
godengestalten bevolkt, en zoo de zetel van eene periode van
godsdlenst en cultuur, die tot dusver geheel in de schemering,
zoo niet in de volslagen duisternis, van het praehistorische
verscholen lag. Zoo weet de archaeoloog, uitgaande van bet
grove, materieele, uiterst fragmentariscbe, met bebulp van
combinatie, vergelijking, ook van divinatie, de geschiedenis, die
der architectuur in de eerste plaats, maar ook die der cultuur
in het algemeen, in den vorm van zeden en gewoonten, oorlogvoeren en huizen-bouwen, technlek en kunst, doodenverzorging
en godsvereering te doen herleven. Welk een opmerkingsgave,
combinatie-vermogen, maar ook welk eene zedelijke kwaliteiten van zelfverloochening en geduld behooren hiertoe. In
dit opzicht heeft Prof. Dalman, de leider van het Deutsche
Evangelische Institut fur Altertumswissensschaft des Heiligen
Landes te J eruzalem school gemaakt. Tal van Duitsche
aankomende geleerden studeeren van jaar tot jaar onder zijne
leiding - het woord studie hier genomen in den zin van
deelname aan wetenschappelijke excursies en opgravingen.
Ret verheugt mij, dat een vorig jaar ook de eerste Hollander
dezen cursus heeft gevolgd en voor de methode van zijn
leermeester is gewonnen. In zijn proefschrift, dat handelt over
Palestijnsche Masseben (opgerichte steenen), verklaart hi] uitdrukkelijk, dat het zijn bedoeling is "het door ons te behandelen
onderwerp te beschouwen bij het licht, dat ons in dit Instituut
werd ontstoken, en dus niet uitsluitend of hoofdzakeliJk te
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vermelden, wat door allerlei geleerden op grond van ciiaien
uit Bijbel, klassieke auteurs etc. over de Palestijnsche masseben
is te berde gebracht, doch de problemen vooral te benaderen
van eene andere zijde: n.l. van de zijde van het reeele onderzoek
van het oude en nieuwe Palestina" .1) Deze wijze van studie
heeft ongetwijfeld eene toekomst. Zij is ook buitengewoon
aantrekkelijk zooals zij in Palestina wordt beoefend en niet
minder in Klein-Azie, dat wellicht nog veel meer ontdekkingen
belooft, bepaaldelijk voor de Christelijke archaeologie. Men
behoeft, wat het laatste terrein betreft, slechts eene fraai
gerllustreerde beschrijving als die in Ramsay's Thousend
and one churches te lezen, om een indruk te ontvangen van
zulk een werk. Ret is als een roman. Men slaat zijn tent
op in een kale streek met hier en daar eenige puinhoopen en
abrupte terreinverhoogingen en graaft daar de overblijfselen
op van de vele - in de Turksche zegswijze duizend en
een geheeten - kerken, die in een thans schaars bewoonde,
armoedige Mohamedaansche streek van Klein-Azie, eertijds eene
bloeiende Christelijke periode van godsdienst en cultuur hebben
vertegenwoordigd. Ret verwondert ons niet, dat de Schotsche
geleerde hieraan zijn tijd en geld wijdt, en dat zelfs eene dame,

Miss Bell, hem als studie-makker en mede-auteur van zijn boek
vergezelt. Zij, die in hun hoog gevoel van praktische menschen
dit eene "liefhebberij" noemen, zijn dikwijls veel armer aan
liefde voor de werkelijkheid dan deze ridders van de spade.
Deze ridderschap van den tegenwoordigen tijd arbeidt ook
in Palestina vreedzamer dan de oudere, die in de middeleeuwen
daar op de hoogten hare burchten bouwde. Ook nu is de aandacht op de hoogten, de z.g, tells, gericht en worden deze als plaats
van operatie gekozen. Men vindt n.l. hier en daar - ook de
leek kan ze onderkennen - heuvels, die zich onderscheiden
door eigenaardige scherpe randen, die aan terrassen doen
denken. Er zijn er vele zoo. Men heeft dikwijls slechts te kiezen.
Dit oude land is rijk aan bouwvallen, deze stille getuigen van
1) Dr. J oh. de Groot, Palestijnsche Masseben, 1913

u. 1.
9
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oorlogen en verwoesting, Men rekent, dat aIleen Galilea 460
rurnes van steden bevat, tegenover 329 bewoonde plaatsen.
Ret blijkt dan gewoonlijk, dat dit de met het stof der eeuwen
omkleede omtrekken zijn van oude muren. Stukken steen en
scherven, hier en daarverspreid, versterken het vermoeden,
dat hier eene voormalige stad verborgen ligt. Men begint te
graven en het vermoeden wordt zekerheid. Hoe diep moet
"men daarbij gaan? Verschillende lagen van bouwvallen blijken
op elkaar te volgen en elke laag vertegenwoordigt eene periode,
soms van honderden jaren, door eene verwoesting gestuit.
Zoo zijn in het oude Lachis der Filistijnen niet minder dan
acht verschillende steden na elkander bloot gelegd. Men gevoelt
lets van de moeilijkheid van zulk een arbeid. Daarbij is hij
dikwijls onvruchtbaar. Men vindt dan niets bizonders, waaruit.
men het karakter van den bouw en de geschiedenis der stad,
kan afleiden, en moet ten slotte een werk staken, dat zooveel
tijd en geld heeft gekost.
Maar deze uitgravingen worden toch ook dikwijls beloond.
Men ziet den aanleg eener vesting nauwkeurig voor zich. De
wijze, waarop de huizen zijn gebouwd en ingericht, wordt geillustreerd. Men vindt de graven en daarin de dooden met
hetgeen men hun medegaf op de laatste reis, oorspronkelijk in
in de huizen der levenden, als huisgenooten nog, later daarbuiten, als tot eene andere orde behoorend. Men stuit op de
gruwzame zede, in de oudheid trouwens algemeen verbreid,
'van het d.g. bouwoffer, waarop ook het O. Testament zinspeelt,
als een levend mensch in het fundament van het huis werd ingemetseld om de geesten der diepte gunstig te stemmen voor de.
'toekomstige bewoners. Men legt de oude offerplaatsen bloot,
het altaar in den ruwen vorm van de rots, waaronder de holte,
die het bloed opslorpt; het heiligdom, zooals het is aangelegd.
en verdeeld. De heilige steenen, de godenbeelden, de amuletten. . .. Maar men stelle zich hiervan niet te veel voor. De
archaeologen, althans in Palestina, moeten zich met bescheidene
vondsten vergenoegen. Hun voornaamste materiaal wordt
geleverd: door scherven. Men neme dit vooral in den meest
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eenvoudigen zin. Bet zijn niet de ostraca, waarbij men denkt
aan de opschriften, die zij bevatten, de brieven, waarvoor de
gewone man, bij gebrek aan kostbaarder materiaal, de scherf
van vazen of potten placht te gebruiken, die hij, waardeloos,
hier en daar yond. Ret zijn ook niet de vazen zelve, zooals
men ze in de oudheid onnavolgbaar sierlijk, een voor een,
wist te boetseeren en met voorstellingen uit natuur- of menschenleven of uit de mythologie, deze mengeling van beide, kunstvol
te kleuren. Neen, het is de scherf zonder meer, als afval, die
zooveel waarde heeft, dat Flinders Petrie, de voor de archaeologie van Palestina en Egypte meest verdienstelijke geleerde,
heeft kunnen zeggen, dat de kennis der leemscherven de ware
sleutel is voor elke archaeologische onderzoeking.
Deze uitspraak laat zich gereedelijk verklaren. Men bezigde
oudtijds als huisraad en als kunstwerk bijna uitsluitend voorwerpen van leem, in den vorm van vazen, potten, kannen.
Deze werden met de hand gemaakt en droegen dus een persoonlijk karakter. De stof, de kleur, de wijze van bewerking,
de vormen, de beschildering van deze broze voorwerpen wisselden voortdurend in verloop van tijd; ze zijn afhankelijk van
het verkeer met andere landen, zoodat zij een uitnemenden
maatstaf vormen om den tijd en het milieu te bepalen van de
plaats waar zij gevonden worden.
Dit laat zich zeer goed voorstellen als archaeologische theorie.
Maar stel u nu de praktijk voor van den archaeoloog in zijn
arbeid. Hij steekt de spade in den grond, vooral ter plaatse,
waar het gebroken aardewerk werd weggeworpen, dus de vuilnisbelt der oudheid. Daar graaft hij den scherven-afval Ope Elk
stukje wordt ter hand genomen, onderzocht, geclassificeerd ziedaar .de beteekenis der Keramiek. Deze wetenschap - want
zij is eene wetenschap op zichzelve - is weI de bescheidenheid
en de zelfverloochening gesystematiseerd. Zij heeft veel vooroordeel moeten overwinnen. De ouderwetsche professor, die haar
als "potjes- en pannetjes-theorie" van de hand wees, drukte in
deze minachtende benaming veler opvatting uit. Eere dus aan
den geleerde, die zich de moeite geeft tot deze kleinigheden
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af te dalen om zoo niet hypothetisch, maar met behulp van
exacte gegevens den juisten tijd en het verband van eenige
vondst te bepalen.
Over het geheel genomen mogen wij den nadruk, die op de
archaeologische wetenschap wordt gelegd, beschouwen als kenmerkend voor onzen tijd. Men is overal van de hoogte del' ijle
hypothesen neergedaald tot den bodem van het werkelijke leven.
Ret reeele en het concreete, het exacte en het materieele worden
hoog gewaardeerd, zelfs overschat. Deze trek is karakteristiek
voor onzen geheelen tijd, bepaaldelijk in het overwicht, dat
aan het sociale en economische leven wordt geschonken. Welnu,
deze trek weerspiegelt zich in de wetenschap, ook in die del'
historie en del' achaeologie. Geen boekenwijsheid meer ~ roept
zij uit - geen weefsel van vernuftige hypothesen, in een
Westersche studeerkamer gevlochten, maar de aanwijzingen del'
steenen, del' scherven zelfs, zooals zij onder den hellen hemel
van het Oosten uit de puinhoopen worden te voorschijn gebracht.
Dat hierbij op de materieele zijde van het leven van zelf meer
de aandacht valt dan op de ideeele, ligt voor de hand. Ret laat
zich ook aanwijzen in de methode en resultaten del' studie.
Men blijve echter nuchter bij het verheerlijken van de eerste
en het waardeeren van de laatste. Ret ligt immcrs in den aard
del' zaak, dat de tegenstelling tusschen het hypothetische en
het exacte niet volstrekt is. Ook de tegenwoordige methode laat
plaats voor zeer verschillende waardeering del' gegevens, voor
eenzijdigheden en voorbarigheden, die soms op vrij krasse wijze
door volgende onderzoekingen worden terecht gewezen. Zoo
heeft men in Palestina tot dusver bij de opgravingen veel meer
voorwerpen van cultuur-historischen dan van godsdienst-historischen aard gevonden. Tach lag voor de hand, dat de onderzoekers, meest theologen of theologisch gernteresseerden, geneigd
waren een gewijd karakter te hechten aan hetgeen zij vonden.
Men hield voor gewijde steenen wat later bleek niet anders
dan grens- of bouwsteenen te zijn. Men vond allerlei heiligdommen in zijne vondsten, die inderdaad voorwerpen van zuiver
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huishoudelijken aard vormden, als oliepersen en haarden. In dit
opzicht zijn de steenen vaak zoo hopeloos dood. Zij zeggen niets
van hun herkomst en bestemming. Is het wonder, dat de enthousiaste geleerde, die ze heeft uitgegraven, hen ten slotte laat
zeggen, wat hij meent, dat hunne spraak zou moeten zijn? Hoe
jammer, dat hij het aIleen zoo verstaat, en een ander later of
niets of een geheel verschillende spraak hoort, en b.v, meent,
dathij eenhaard met een altaar, een aantal van hier en daar bijeen
gesleepte steenen als te Geser, met een oorspronkelijk heiligdom
heeft verward. Het blijkbaar geringe aantal van inderdaad
gewijde voorwerpen is zeer opmerkelijk, terwijl de vondsten van
algemeenen aard reeds weinig talrijk en oorspronkelijk zijn. In
zooverre is het graven in Palestina geen dankbaar werk. De archaeologie mag in het Heilige land haar grootste triumfen niet vieren.
Dit is een merkwaardig verschijnsel, ook in zooverre het
toont, dat de Israelieten in zake wat wij kunnen noemen
de materieele cultuur weinig of niets oorspronkelijks hebben
geleverd. Hun huisraad en huizenbouw, de aanleg van hunne
vestingen en zelfs van den tempel wijst op sterke invloeden
van buiten. Dit volk woonde niet te vergeefs op de
brug, die het Oosten met het Westen verbindt. Egyptische en

Babylonische motieven doen zich overal gelden, evenzeer als
Indo-Germaansche, in den vorm van Phoenicische en Philistijnsche gegevens. Wat de geestelijke cultuur, godsdienst en wereld..
beschouwing aangaat, hebben de vondsten van den bodem vooralsnog weinig te beteekenen. Ze zijn - we zagen het reeds zeer karig. Wat den bezoeker der groote Europeesche museums
als het Louvre te Parijs en het Britsche Museum te Londen
reeds heeft getroffen - de uiterst kleine Palestijnsche collectie
in de archaeologische afdeeling - wordt bevestigd door hetgeen
hij van de recente opgravingen in Palestina leest of ziet. Enkele
steenen met inscripties - men kan ze op de vingers aftellen zijn tot heden aan het licht gekomen, en zij raken het intrinsieke van Israels godsdienst niet. Geen Jhvh-beeld is tot nu toe
gevonden; geen werkelijke Israelietische cultus-plaats ontdekt.

Buiten het O. Testament is er dus uit Palestina zelf zeer weinig

134

INDRUKKEN VAN PALESTINA.

wat licht, zij het ook maar zijlicht, zou kunnen werpen op den
godsdienst, die van Palestina uit in zijn verheerlijkte gestalte
de wereld heeft veroverd.
Voor de wetenschap in het algemeen even als voor de archaeologie in het bizonder, beteekent dus Israel weinig. Ret leeft goeddeels van andere volken. Abraham is begonnen met zijn have en
vee uit Mesopotamie mede te nemen. Zijn nageslacht heeft uit
Egypte meer geroofd dan eenige vaten. De Phoeniciers hebben het
materiaal voor den tempel geleverd. Van de Filistijnen was Israel
niet aIleen in de smeedkunst afhankelijk. In den tijd van het
Hellenisme ontleende Philo aan de Grieken zijn taal en denkbeelden, evenals de Herodessen de cultuur van het Westen in
hunne residenties invoerden. De Joden waren eigenlijk een zeer
eenzijdig, uiterst geborneerd Yolk. Zijn kracht lag in zijn zwakheid,
zijn eer in zijne schande. Ret vormt de profetische illustratie van
de paradox, die Paulus in het oude Christendom opmerkt, als
hij schrijft, nog weI aan de gemeente te Corinthe: "het onedele
der wereid en het verachte heeft God uitverkoren en hetgeen
niets is, opdat Hij hetgeen iets is te niet zou maken". Eigenaardige regel, die zich van Israel's geschiedenis laat aflezen.
De verhouding tusschen onzen godsdienst en de cultuur begint
met ongeveer uitsluitend negatief te zijn. Dit geeft te denken
en maant ons, ook als wij gelooven, dat zij bestemd is positief
te zijn, te worden althans, niets te overhaasten en te forceeren.
De geschiedenis spreekt daartoe te luide in de H. Schift. Ook de
steenen doen het onder de handen der archaeologen. Een hunner
heeft dit aldus verstaan: "De resultaten der uitgravingen hebben
ons voor alles duidelijk gemaakt, dat de Israelieten nooit een eigene
cultuur voortgebracht of bezeten hebben. Voegt men daarbij het
volslagen falen der Israelieten op het gebied der kunst, dan blijft
feitelijk slechts de godsdienst over als een terrein, waarop het
Israelltische Yolk eene ontwikkeling heeft gebracht. Maar daarom
heeft het dan ook een recht op den naam van: uitverkoren Yolk,
en dat was zijne roeping in de geschiedenis der menschheid" .1)
1) Dr. P. Thomson, Palastina und seine Kultur in fiinf Jahrtausenden,
1909, S 103 f.
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Maar wij hebben reeds lang genoeg in de sfeer der uitgravingen met haar stof en schemering vertoefd. Wij verlangen naar
frissche lueht en zonnesehijn. Geen beter overgang daartoe dan
van Judea naar Galilea, het land van den Karmel en den Tabor,
van de vlakte van Jizreel en de zee van Tiberias. Hier is alles
zooveel ruimer en natuurlijker dan in Judea. De bergen hebben
dezelfde ronding, die wij in het Zuiden opmerkten, maar de
lijnen zijn zooveel langer en edeler. De dalen liggen zoo breed
en behaaglijk daartussehen met hun vruchtbare, bijna onbegrensde akkers en grasvlakten, maar het is geen gras als ten
onzent; het is eene mengeling van bloeiende planten en rietgewassen. Wie in de lente het Kisondal doorgaat begraaft zieh
in een zee van bloemen, waaronder hij in de anemonen de
lelien des velds, die het Evangelie ons doet opmerken, meent
te herkennen. De hellingen der bergen zijn niet kaal; ze zijn
met steeneiken en olijven begroeid, wouden, die vooral uit de
verte gezien den blik zoo weldadig breken. De vlakten zijn niet
verlaten. Zij dragen overal de sporen van arbeid. Hiet ziet men
ook den landbouwer, den fellach, die den eenvoudigen ploeg,
als voor eeuwen, door de aarde drijft. Hij heeft den stok met
den prikkel in de hand, waarmede hij zijn juk ossen of het
span os en ezel, zoo niet zijn kameel, dezen echten Einspiinner J voortdrijft. In de verte ziet men eene groote donkere plek.
Zij beweegt zieh. Het is eene kudde zwarte geiten. In de nabijheid zijn de tenten opgeslagen, waarvan het doek reeds in zijn~
kleur zieh als van geitenvellen vervaardigd verraadt, Hier
legeren de Bedoeienen, die nog altijd een zwervend leven leiden
en zieh overal ophouden, waar het vee gras en water vindt.
Een hunner houdt de waeht bij de kudde. Hij is te paard. Om
het hoofd draagt hij den tulband, van waar de lange witte doek
hem om nek en rug afhangt. Dwars over den rug het lange
geweer. Hij is tenger en donker, een eehte Semiet, die met
zijn paard een geheel sehijnt te vormen, als het fraaie, Arabisehe
dier over de vlakte galoppeert. Onze geleider zegt ons, dat de
Arabier liever zijn geheelc kudde zou missen dan zijn paard.
Zoo het leven in de vlakte te zien is een nieuw genot. Men
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voelt zich nader bij de oudheid dan te midden der bouwvallen.
Hier is het primitieve leven nog levend aanwezig. Is het niet
of wij Elisa bij den Karmel ploegende zien op het veld, en de
broeders van Jozef hunne kudden weidend te Dothan? Niet
aIleen de bodem is dezelfde gebleven, ook de Ieefwijze van den
mensch, dien hij .draagt, En deze aIleen? Zou die mensch zelf
zoo veranderd zijn vergeleken bij den ouden steppe-bewoner,
al heet hij thans Arabier of Mohamedaan? Wat Musil mededeelt
uit zijn leven te midden der Bedoeienen ten Z.-Oosten van Palestina doet het ons betwijfelen. Men behoeft van de moderne cultuur
niet afkeerig te zijn om in deze omgeving iets te voelen voor wat
genoemd is de "gottgesegnete Stabilitat" dezer landbevolking.
Toch blijft deze - zou het anders mogelijk zijn in onzen
tijd - niet ongerept. Ret geweer op den rug van den
Bedoeien is het eenige teeken der beschaving niet. Er zijn er
betere. Moderne landbouwwerktuigen doen hun intocht. Vooral
de Duitsche kolonisten, die zich in vrij grooten getale in het
Heilige land bevinden: bij Jeruzalem, bij Jaffa en te Harfa aan
den voet van den Kannel, leggen zich intensief op den landbouw toe. Deze z.g. Templer-kolonies, oorspronkelijk de onderneming van chiliastisch gezinde Zuid-Duitschers, onder leiding
van den Wiirttemberger Chr. Hoffmann (1869), die in Palestina
de wederkomst des Heeren wilden afwachten, - ongeveer op
de wijze der oude Wederdoopers - hebben allengs het nuchtere
karakter aangenomen van een krachtig georganiseerde Duitsche
volkplanting, niet ongelijk aan de Doopsgezinden van later tijd.
Men telt tegenwoordig zeven Duitsche kolonies, met een ledental van 1700 - die van .J eruzalem niet mede gerekend. Zij
voelen zich een, zijn ijverig en spaarzaam en in godsdienstig
opzicht uiterst nuchter gestemd. Zij houden het verband met
hun moederland vast. Hunne zonen bezoeken landbouwscholen
in Duitschland. Ze zijn geharde werkers, koele zaken-menschen,
die zich noode voegen onder het Turksche bewind, dat hun
een ware brandschatting als belasting afdwingt zonder ook dan
nog de noodige rechtszekerheid te waarborgen. Vandaar dat de
kolonisatie niet die uitbreiding heeft, welke men bij de vrucht-
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baarheid van den bodem en de achterlijkheid der land-bevolking
zou verwachten. Hier ligt ook een der groote bezwaren tegen
de immigratie der Joden, die bepaaldelijk sedert 1870 met toenemende kracht wordt gedreven, waarbij zoowel economische·
als ideale motieven dringen, Behalve de groote kolonies te
J eruzalem, die een overwegend philantropisch karakter dragen,
vindt men in Palestina thans, hier en daar verspreid, niet minder dan 27 Joodsche nederzettingen waar men zich op den
landbouw toelegt. Men ziet ze hier en daar in Galilea, plekken.
witte huizen in een groene vlakte. Intusschen valt het landbouwende leven den Israelieten moeilijk, zelfs in het land, waar
hunne vaders eeuwen lang bijna uitsluitend dit leven hebben
geleid. Mij werd althans zulk eene kolonie gewezen, waar deJoden den grond weder aan de inlanders hebben verpacht en
dus weer als ondernemers hun kans beproeven. Dit verwonderde·
mij niet. De handelsgeest zit den Jood veelal in het bloed door
eeuwenlange gewoonte, terwijl ook de immigrant veel minder bestand is tegen het warme klimaat dan de in het land geboren fellach.
Zoo wordt ook in die landelijke, schijnbaar zoo rustige sfeer
de economische strijd zwaar gevoerd. Trouwens, de vlakte van
Galilea is de eeuwen door een tooneel van bloedigen strijd
geweest. Het was de natuurlijke verkeersweg tusschen het
Zuiden en het Noorden, tusschen Egypte en Mesopotamie. Daar
hebben de wereld-monarchieen der oudheid elkanders kracht
gemeten, vele eeuwen achtereen. Op de bergen van Gilboa is
Saul gevallen; te Megiddo Josia met zijn leger vernietigd; door
dit dal zijn de kruisvaarders dikwijls gegaan als zij, te S. Jean
d' Acres (Acco) geland, de Heilige stad tegemoet trokken; in
de vlakte van Jizreel, aan den voet van den Tabor, heefr
Napoleon den beslissenden slag met de Turken geleverd. En
strijders van eene andere orde, de profeten Elia en Elisa, hebben in dezelfde omgeving hun vijanden slag geleverd.
Hoe begint Galilea voor den reiziger te leven. De natuur
is niet alles. Achter de schoonheid van het landschap beweegt:
zich de geschiedenis als een reusachtige gestalte. Men ziet
hare gebaren en hoort haar geluid. Men huivert.
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Toch is niet huivering het eigenlijke gevoel, dat Galilea
wekt. Daarvoor is dit land te harmonisch, in zijne natuur, en
ook in het gedeelte zijner geschiedenis, dat den Christen het
meest toespreekt. Daar heeft de Heiland den langsten tijd
zijns levens doorgebracht. Eigenlijk heeft Hij daar geleefd,
want als Hij naar Jeruzalem gaat is het om te sterven. In
Galilea kiest Hij zijn discipelen en houdt Hij zijne bergrede.
Daar geneest Hij de velen, die er van overal tot Hem worden
gebracht, en daar volgen Hem de scharen, tot in duizenden.
Ret is in zekeren zin de blijde tijd van zijn leven. Die het
Hem moeilijk maken zijn de Joden d.i. de leiders, die uit
Jeruzalem komen om de rust te verstoren. De katastrofe schijnt
nog verre, bijna onwezenlijk. Als Hij in Galilea van zijn
naderend lijden en sterven spreekt, valt dit den discipelen ale
een steen op het hart. Ret zag er niet naar uit, Eerst ill
J eruzalem komt de groote krisis en worden de onderscheidingen
tot tegenstellingen, als Hij in botsing komt met de geraffineerde
leidslieden en de verleugende massa. In ;Galilea heeft Hij te
doen met het Yolk, dat Hem met natuurlijke, zij het dan ondiepe sympathie bejegent. Met deze gesteldheid der geesten
schijnt de physionomie van het land overeen te stemmen. De
omtrek van Jeruzalem is beperkt, stroef, onvruchtbaar; de vlakte
van Galilea wijd, lachend, welig. Zij vindt haar natuurlijk
middelpunt voor den reiziger in Nazareth. Men pleegt zich
onder den ban van Nathanael's vraag: "Kan uit Nazareth iets
goeds komen?" de woonplaats van Jezus' jeugd voor te stellen
als een vergeten stadje, tusschen de bergen weggeschoven,
met ruwe bevolking - hoe groot is de verrassing als men.
het werkelijke Nazareth nadert met zijne witte muren en
overvloedig groen van olijven en cypressen, in de vallei,
opglooiend tegen den bevalligen heuvel, waarboven de forsche
omtrekken van het Galileesche bergland zich vertoonen. Ik
hecht niet veel aan de plaatselijke bizonderheden, die eerst
sedert de kruistochten de aandacht der Christenen schijnen te
hebben getrokken: het huis van Maria, de werkplaats van
~Jozef, de bron der maagd maar de indruk van het geheel
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der stad en hare omgeving heeft mij niet los gelaten, ook nadat
andere indrukken, grootscher en aangrijpender, dezen kwamen
verdringen. Ret is de harmonie, die hier treft, in deze om.geving van Tabor en Hermon, met 'Kana, waar Jezus de
.natuurlijke vreugde heiligde, en Nain, waar Hij de smart
eener moeder wegnam, in het verschiet. Dit is weI de plaats
waar Hij zijne jeugd moest doorbrengen, die niet, zooals de in de
woestijn eenzaam rondzwervende Johannes, de ascese beoefende,
'maar die tot een gezin behoorde en zelfs de bloemen des velds
-en de vogelen des hemels wist op te nemen in de prediking
van het Godsrijk. Ik leerde hier de op een afstand onverklaarbare uitspraak van eenen landgenoot, die vroeger Palestina
had bereisd, begrijpen, dat hij te Nazareth zou willen leven
-en sterven.
De afstand van Nazareth naar het Galileesche meer is niet
groot; trouwens beide staan ook in het Evangelie elkaar zeer
na. Men klaagt over de afwezigheid van natuur-schoon in het
Heilige land. Wie op eenen schoonen lentedag dwars door
Galilea gereden en tegen den avond het meer genaderd is,
doet hieraan niet mede. Dit land is schoon. Maar hij gunt zich
den tijd niet om rustig onder de bekoring van den indruk te
komen. Rij heeft een bepaald doel, Hij verlangt het meer van
Gennesareth te zien. Een schilderachtig tafereel dreigt voor
hem verloren te gaan, als de paarden worden gedrenkt in de
oude cisterne, waar tegen den avond van aIle zijden kudden
van groot en klein vee en ook de van het ploegen vermoeide
ossen en ezels worden heen gedreven en zich groepen vormen
van inlanders, zooals dit sedert eeuwen onveranderd moet
hebben plaats gehad. Hier woont weI de rust, als aan de
eerste natuurlijke behoefte, die aan water, door mensch en dier
wordt voldaan, en vallen de grenzen vall tijd en afstand weg.
Men gaat verder omhoog. Daar wordt ter linkerzijde een
plateau aangewezen, dat zich als een tafel boven de helling
verheft. Ret moet de berg der zaligsprekingen zijn. Geen kerk,
geen kapel, geen enkel herkenningsteeken. Eindelijk, eindelijk
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de afwezigheid van elk spoor van menschenhand en Gods
hand aIleen, die de plaats wijdt. Zoo ziet men deze plaats het.
liefst, zoo heerlijk eenvoudig: niets dan de majesteit dersehepping en de majesteit Gods. Zij voegt weI bij de bergprediking, die in haar ontzaglijken eenvoud slechts de groote,
rechte lijnen trekt van het Koninkrijk Gods. Wij zien verder
voor ons. Geheel in de diepte wordt de zeespiegel zichtbaar..
Rondom bergwanden van vrij gelijke hoogte, waarboven men
nog verheven is. AIleen aan de overzijde, achter het onherbergzame land der Gergesenen van ouds, verheffen zich
uit het land Basan de bultige bergen, die de psalmdiehter ziet.
opspringen en die hij durft uitdagen, omdat God den berg Zion,..
hoezeer de mindere in hoogte, tot zijn woning heeft begeerd in
eeuwigheid. En links, verder af, maar door zijne massiviteit
schijnbaar dichterbij, het machtige hooggebergte van Libanon
en anti-Libanon met den grooten Hermon op den voorgrond.
Dit is weder een echte berg met besneeuwden top, of, zooals
de Arabier het beeldsprakig noemt "de berg van den grijsaard
met witte haren", Des te lager en kleiner schijnt in deze
omgeving het meer van Gennesareth te zijn met zijn helderblauwen spiegel. Ook deze naam sluit beeldspraak in zich. Hij
vergelijkt het meer bij een either, om zijn ovalen vorm, die
aan het geheel zulk een harmonisch karakter geeft. Maakt het.
water te midden der bergen van zelf reeds een frisschen
indruk, de geheele omtrek van het meer, de vruchtbare bodem,
de lage ligging zou doen verwachten, dat het omringd was dooreen krans van bloeiende steden.
Slechts een stad is er,en deze is bouwvallig, arm en vuil;
Tiberias. Zij heeft eene grootsche geschiedenis, die zieh
gedeeltelijk nog van de steenen laat aflezen. In den Romein-sehen tijd was het eene belangrijke vesting: de zware muren
van het fort steken nog hoog boven het stadje uit. De Herodessen hielden er hun hof en bootsten het groot-steedsche leven
van Rome na. De naam zelf der stad was eene hulde aan Rome;"
hij is ontleend aan dien van Keizer Tiberius, den begunstiger
van Herodes Antipas, die zich niet ontzag tal van oude graven
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te sehenden, die het bouwterrein bedekten. Mede hierom werd
Tiberias door de Israelieten gemeden. Wij lezen dan ook niet,
dat J ezus de stad heeft bezoeht, hoe vaak Rij zieh in den
omtrek van het meer ophield, Later intusschen, toen de J oden
'hun godsdienst en godgeleerdheid uit Jeruzalem zagen verbannen, is Tiberias een nieuw middelpunt van Judarsme
gewcrden, de kweekplaats van wetstudie en wetsbetraehting.
Ret sanhedrin heeft er gezeteld. De z.g. Mischna en de
Gemarah of Jeruzalemsche Talmud, de officieele, traditioneele
verklaringen der wet, zijn daar vastgesteld. In de school van
"I'iberias moeten later ook aan den Hebreeuwschen tekst de
.klinkers en leesteekens zijn toegevoegd, die in de OudTestamentisehe handsehriften, zooals wij deze kennen, voorkomen, Sedert is Tiberias in elk opzieht vervallen. Nog heden
vormtde J oodsehe bevolking een groot deel der inwoners schaduw van vroegere grootheid, meest Poolsehe immigranten,
die van aalmoezen leven. Over het geheel ontvangt men van
"I'iberias een zeer armelijken indruk. Ret is aIleen de ligging der
stad, bij het meer van denzelfden naam, die de bezoekers trekt.
Ik heb het meer tweemalen gezien, bij avond en bij mor;gen. Eerst uit de verte, toen het tussehen de bergen lag, niet
meer besehenen, nog sleehts verlieht door de zon, die juist
onderging aehter de westelijke bergen. Ret is dan soms of de
kleuren nog helderder, althans seherper zijn dan in den zonne.schijn, Alles ligt vast en bezonken, als in rust. Zoo ook op dien
avond het diep-blauwe meer. Ret water seheen gestold, als
versteend; het was als eene glazen zee naar de uitdrukking
.d er Openbaring. Op den voorgrond Tiberias; onnatuurlijk
scherp teekenden de silhouetten der huizen zich af; zij stonden
rechtop, elk op zich zelf. Rondom de bergen, warm in de versehililende klenren van steen, die, tastbaar en wollig, schenen
uit te wasemen uit de harde massa. Op den aehtergrond het
hooggebergte, versteende wolkenpartijen, samenvloeiende met
de lueht. Ret is aIleen de avond, die zoo aan de natuur eene
stemming van rust weet mede te deelen. Ik heb den avond
dikwijls zoo leeren kennen - noem het ais toovenaar of
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kunstenaar, of, liever nog, als vriend en arts, maar zelden z60
goed als bij het Galileesche meer, waar mijne reis in Palestina
zou eindigen, en hij mij vergunde den indruk der laatste dagen
zoo vast te leggen in het beeld dier zee en harer omgeving,
waar de rust van het landschap de indrukken vertolkte, die
het Evangelic ons geeft van Jezus' jeugd en eerstewerkzaam
heid, toen Hij "het land doorging goeddoende aan allen en
predikende het Evangelie van het Koninkrijk Gods".
De tweede maal, dat ik het meer zag was des morgens vroeg,
toen wij het overvoeren, van Tiberias naar Samakh, om daar den
spoortrein te vinden, die ons door het Jarmoekdal en over de vlakte
van Haoeran naar Damaskus zou brengen. Ret meer laat zich
overzien; het geeft dus den oogen rust. De bergen rondom zijn
regelmatig, ongeveer van gelijke hoogte; aIleen aan de
Z.-zijde, waar de Jordaan het meer verlaat, maken zij plaats
voor het dal. Dit is lets, waarvan men gedroomd heeft, toen
men aan zijn reis dacht: het Galileesche meer bevaren, zich
bevinden midden in de sfeer van Jezus' werkzaamheid, waar
alles nog zoo is, als toen Hij er vertoefde. Hoe zullen wij onze
indrukken ordenen? Een onzer stelt voor met tusschenpoozen
de pericopen uit de Evangelien te lezen, die op deze omgeving
betrekking hebben. Eerst de roeping der apostelen. vVij zien
het strand voor ons, waarop zij bezig waren toen J ezus hen
riep. Dan de wonderbare vischvangst. Zij wordt gerllustreerd
door de aanwezigheid van eenige visschersschuitjes in vorm
en grootte, tot in den primitieven snit van het zeil, zoo, dat wij
ons het apostolische gezelschap er ons gemakkelijk op kunnen
voorstellen. De vervloeking der steden, die tot den hemel toe
waren verhoogd en tot de hel toe zouden worden nedergeworpen. Wij huiveren onder den warmen, zonnigen hemel,
nu wij het "wee u" voor onze oogen bevestigd zien. Bethsaida
is volkomen verdwenen. De doodsehe kust wijst er geen enkel
spoor meer van aan. Kapernaum - het is thans zoo goed als
zeker, dat de rumen van Tel-hum, waar men de zuilenrijen
van eene aanzienlijke synagoge heeft opgegraven, het oude
Kapernaum vertegenwoordigen. Van het schip uit is ter
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nauwernood iets te zien. Een enkele boom, een paar steenbrokken .... De verschijning aan de zee. Dat moet een morgen
geweest zijn als deze, zoo glansend en zoo frisch, toen de
discipelen door den Verheerlijkte aan den oever werden ge·
roepen en den sacramenteelen maaltijd met Hem hielden.
Waar zou deze verschijning een harmonischer sfeer kunnen
vinden dan hier, waar bergen en zee te zamen een reine
schaal vormen om de gave de hemels te ontvangen?
Zoo heb ik het meer tweemalen gezien. De derde maal heb
ik het niet gezien, maar enkel gehoord. Ret was's avonds
laat. Wij stonden aan den oever. Ret water verried zijne
aanwezigheid door het gekabbel, even gehoord, aan onze voeten.
'Niets was te zien tenzij dan de sterren, die boven ons hoofd
stonden. Vormden dit vluchtige geritsel en dit matte licht
niet de beste geleiding tot Hem, dien wij zochten? Nu leidde
de schoonheid van het landschap ons niet van Hem af. Beter
de stilte dan vele stemmen, de duisternis dan het volle licht.
De Meester heeft zelf dit stille ruischen van het meer bij nacht
gehoord en naar die sterren opgezien, als lIij zich afzonderde op
de bergen, om zich te sterken in de gemeenschap met den
Vader tot het werk van den volgenden dag, van de toekomst,
die Hem in Judea en Jeruzalem wachtte: strijd, lijden, dood,
het offer zijner ziel. Wij waren niet lang daar, maar het gekabbel van het meer en het licht der sterren vloeide te zamen
in eene pre diking, waardoor ons de Ongeziene, wiens tegenwoordigheid inzonderheid Galilea scheen te vervullen, nader
gebracht werd dan ergens elders.
Tenzij dan in Gethsemane, waar het offer der liefde niet
slechts werd voorbereid, maar werkelijk gebracht. In dit opzicht is Judea ons ten slotte nog nader dan Galilea. Ret moge
ons in zekeren zin minder geven, omdat het zooveel minder
natuurlijk en onmiddellijk is - ten slotte geeft het ons meer,
omdat het ons alles geeft: de vervulling van Jezus' werk op
aarde. De lente moge schooner zijn met haar bloesems - de
herfst is nuttiger met zijne vruchten. Daarom blijven onze
laatste indrukken van Palestina, die van Galilea, de diepste
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niet. Onze herinneringen, en daarin wij zelven, keeren onwederstaanbaar van Galilea naar Judea terug. Zij laten zich
hier niet opsluiten binnen de wanden van eene heilige plaats.
Zij blijven buiten, ill Gods vrije schepping, waar zij in de
schaduw del' oude olijven 'van Gethsemane zich verliezen, zich
oplossen in de aanbidding van Hem, die daar gebeden heeft.
Bier houden geen herinneringen het uit. De afstand verdwijnt.
Ret tegenwoordige is daar.
Men pleegt ieder, die Palestina bezocht heeft, te vragen of zijn
reis hem niet heeft teleurgesteld. Ik onderwerp mij gewillig aan
deze vraag als aan het verplichte onderzoek der douanen aan
de grenzen, omdat ik geene teleurstellingen van belang heb
aan te geven. Ook hier geldt, dat ieder vindt wat hij heeft
gezocht. Ret hangt er dus slechts van af wat men, naar Palestina
reizend, zich heeft voorgesteld te zien en te ontvangen. Wat
mij betreft, ten aanzien van de menschen kon ik moeilijk worden teleurgesteld; ik verwacht van hen niet zoo veel, Ook den
godsdienst der menschen sla ik niet te hoog aan. Dat ik dus
in J eruzalem veel bijgeloof, veel ontaarding van het Evangelie
yond, tot onkenbaar wordens toe -

dit verwondert mij niet.

Ik had mij niets anders voorgesteld. De mensch en zijn godsdienst kunnen mij niet teleurstellen. Indien God en zijn openbaring het mij maar niet doen, ook in het Oosten. Als men
slechts het een van het ander weet te onderscheiden loopt men
geen gevaar. Integendeel. God wordt ook in zijn openbaring te
grooter, naar mate de mensch ook in zijn gebruik van deze
openbaring kleiner wordt. Men vindt wellicht nergens ter wereld
zooveel armoede en onreinheid, zooveel wat zelfs physiek den
beschaafden Europeaan tegen de borst stuit als te J eruzalem.
Men ziet wellicht ook nergens het heilige zoo gemeen gemaakt,
door zinledigen vormendienst en grof bijgeloof, door exploitatie
van heilige herinneringen en vrome gevoelens ten behoeve van
winstbejag, kerkelijk machtsvertoon en nationale invloeden. Dit
is niet slechts van heden. Ret is van aIle tijden. Ret was zeer
sterk in de dagen van J ezus' omwandeling op aarde. Maar dan
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wordt mij het wonder van zijne menschwording, als het hoogte:punt der Godsopenbaring, te grooter juist te Jeruzalem. Ik
huiver met bijna physieken afkeer terug van den arme, die
mij om een aalmoes vraagt - en Jezus is hem met liefde te
gemoet gegaan, heeft hem aangeraakt en genezen. Ik heb een
groot woord over bijgeloof en geesteloozen godsdienst - en J ezus
heeft zich begeven in een wereld, die van beide was verpest
en Hij heeft in deze wereld getuigd, vermaand, gepleit en zich
door die wereld laten miskennen, belasteren, misbruiken, ten
slotte verwerpen, om haar te behouden.
Als men, juist te Jeruzalem, in tegenstelling met de ont.aarding van den mensch, ook, juist in zijn godsdienst, beter is
gaan beseffen wat de liefde van God tot dien mensch eenmaal
was en nog is - dan is de reis rijkelijk beloond en kan men,
ook zonder pelgrim te zijn, met den pelgrim van voor vier
eeuwen zijn relaas beeindigen met een oprecht
"Geloofd zij God".

10

Het zoogenaamde
"Nieuw-Malthusianisme".
D:>OR

DB D. SNOECK HENKEMANS.

II.
BET "NIEUW-MALTHUSIANISME" EN DE STAATHUISHOUDKUNDE..
Ret was niet zonder eenige aarzeling, dat ik, leek zijnde ten
opzichte der Staathuishoudkunde, in een artikel in den vorigen
jaargang van dit Tijdschrift voor een der fundamenteele be-·
zwaren tegen de leer van Malthus verklaarde (blz, 657), dat
Malthus het woord "tendency" ten onrechte gebruikt, nl. gebruikt in eene andere beteekenis dan dit woord nu eenmaal
in de wetenschap der staathuishoudkunde he eft, daar, wat hij
er mee bedoelt slechts de theoretische mogelijkheid is. Ret wasdaarom met voldoening, dat ik, toen de nu hier volgende bladzijden reeds geschreven waren, bij een schrijver van groot.
gezag juist op het gebied der bevolkingsleer een woord in
denzelfden zin vond. JULIUS WOLFF 1) haalt nl. (8. 248) een
vroegere uitspraak van hemzelve aan, waarin hij ter verbetering van MALTHUS schrijft: "Die potentielle Vermehrbarkeit
(nicht die Vermehrungs, Tendenz") des Menschen steht in
Widerspruch mit der Unvermehrbarkeit des Bodens ... u. s. w."
De "leer van Malthus" kan dan ook zeker niet als wetenschappelijke basis voor het Ni-Malthusianlame worden aangemerkt.
1) J. Wolff. Der Geburtenrftckgang. Jena, 1912.
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Waar het populaire N.-M.me dat doet, handelt het onjuist,
aanknoopende op den klank of aan een algemeene bevolkingswet die op eene heel andere wijze dan M. bedoeld heeft, beperking der geboorten zou eischen. Men vindt in N.-M.sche
geschriften zelfs uitgerekend, dat de aarde over z66veel jaar
zal overbevolkt zijn met z66veel menschen.t)
Op geheel andere wijze knoopt dan ook de wetenschappelijke
staathuishoudkunde aan de leer van Malthus aan ten betooge
der wenschelijkheid van beperking der geboorten.
Om dit toe te lichten moet ik terugwijzen naar hetgeen ik
(bIz. 650) schreef over den kleinen sprong, dien Malthus zich
veroorlooft tusschen de bladzijden 2 en 3, van zijn boek, waar
"the food prepared for them" is veranderd in "the means of subsistence" en naar de uitspraak, die ik (bIz. 657) aanhaalde, dat
aan den bekenden "maaltijd des levens", aIle gasten tevens
koks, aIle eters tevens werkers zijn. Ret is dus de vraag of de
menschen als werkers altijd zichzelf als eters, als koks zichzelf
als gasten zullen kunnen bijhouden.
Bij die vraag valt natuurlijk de beperking van het "food
prepared for them" weg, daar het juist de vraag is of de menschen altijd voldoende voedsel voor zich zullen kunnen bereiden.
Hierop antwoordt nu een aantal staathuishoudkundigen, dat
dit bij toenemende bevolking steeds moeilijker zal zijn, krachtens
de wet van den verminderden bodemopbrengst - de z.g. wet
van RICARDO. Volgens de uiteenzetting van Greven,") kort
samengevat, zegt deze wet, dat bij toenemende bevolking de
menschen hun toevlucht zullen moeten nemen tot gronden,
die zij om verschillende redenen, als minder gunstig eerst
hebben versmaad (gronden op zich zelf minder vruchtbaar,
of moeilijker bereikbaar, of verder van goede marktplaatsen
afgelegen). Daarnaast komt dan nog eene tweede overweging
die, naar 't mij toeschijnt, scherper dan b.v, bij Greven ge1) LE GENERAL BRIALMONT. "De I' accroissement de Ia population". 1903.
Bevolking van 27 millard in het jaar 2280.
RA VENSTEIN (geciteerd bij Zacharias. 5994 millioen in het j aar 2072.
2) Greven, De ontwikkeling der bevolkingsleer. diss. Leiden 1875.
bIz. 31/32.
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schiedt, van de eerste moet worden onderscheiden 1), n.l. dat
ook een ander middel om zich meer voedsel te verschaffen,
het meer intensief bebouwen van eenzelfde grondoppervlakte,
althans boven zekere hoogte, minder product zal opleveren dan
aan de meerdere moeite en kosten evenredig zou zijn.
Ret zou geheel buiten het bestek van dit artikel, zoowel als
buiterrde bevoegdheid van den schrijver vallen, uitvoerig alles
te behandelen wat voor en tegen deze wet is aangevoerd;
belangstellenden zij verwezen behalve, naar de zooeven aangehaalde dissertatie van GREVEN, naar F. OPPENHEIMER Das
Berolkerunqsqeseiz des T. R. Malthus und der neueren Nationalokonomie (tegen) en naar BUDGE'S reeds aangehaald werk S.
48 ffg. (voor),

flier mogen volstaan enkele opmerkingen, in de eerste plaats
met het oog op de vraag in hoeverre aan die wet steun is te
ontleenen voor het Nieuw-Malthusianisme en in hoeverre
tusschen haar en de leer van Malthus verband bestaat. Wat
dit Iaatste betreft, zoo schijnt aIgemeen weI een zeer nauw
verband te worden aangenomen. Volgens GREVEN (l.e.) heeft
M. op haar zijne geringe vooruitzichten omtrent de toeneming
der productie gebaseerd; Budge (8. 17) noemt haar als een der
1) GREVEN legt den nadruk op de eerste overweging; Budge daarentegen
(Dr. S. Budge. Das Malthus'sche Bevdlkerungsgesetz und die theoretische
Nationalokonomie del" letzten Jahrzehnte. Karlsruhe 1912. S. 49 ffg.)
behandelt onder denzelfden naam uitvoerig de tweede en stelt de eerste
als gelijkwaardig daaraan.
Ik kan trouwens de opmerking niet weerhouden, dat men als natuurwetenschappelijk opgevoed mensch een eenigszigs eigenaardigen indruk
krijgt van de wijze waarop door staathuishoudkundigen, althans op dit
punt, met het begrip "wet" wordt geopereerd.
Malthus zal een wet hebben gegeven, een natuurwet zegt Greven (dissertatie en rectoraatsrede). Pierson heeft een uitvoerig betoog noodig om uiteen te
zetten wat Malthus wel ofniet bedoeld kan hebben; twee verschillende mogelijkheden blijken althans te bestaan, Greven (dissertatie) past op die wet eenige
kleine operaties toe, die hem zelf doen zeggen (blz, 22) "velen zullen misschien vinden dat ik aan de bevolkingswet een zeer geringen "inhoud geef".
En wanneer men bij Budge (1. c. S. 1-48 en verder) leest wat Malthus alzoo
gezegd en bedoeid heeft, dan komt men er met GRETCHENS "Ungefahr sagt
das del' Pfarrer auch, nul' mit ein bischen andern Worten" nog lang niet.
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twee praemissen van M.'~ "bevolkingswet" 1) Het is echter
toch volkomen duidelijk dat die wet van den verminderenden
bodemopbrengst in Malthus' stelsel slechts een tweeden rang kan
innemen; immers die toenemende moeielijkheid om zich het
noodige voedsel te verstrekken, zou nooit de menschen in
ernstigen nood kunnen brengen wanneer hun niet inherent
was die fatale neiging om zich buiten de grenzen, door het
voedsel aangewezen, voort te planten en omgekeerd, zonder
toenemende moeielijkheid om voedsel te verkrijgen zou die
neiging hen ook tegenover het makkeIijker verkrijgbaar
voedsel in dezeIfde moeiIijkheid brengen.
Wanneer dan ook Greven 2) en Pierson tegenwerpingen aan
den feiteIijken toestand ontleend terugwijzen (ik kom daarop
straks terug) en opmerken, dat, ook al is in bepaalde gevaIIen
toenemende bevolking gepaard gegaan zelfs met grooteren
gemiddelden rijkdom, daarom toch de bevolkingstcename op
zichzelf de strekking he eft gehad den gemiddelden rijkdom te
verminderen, .dan is die strekking eene heel andere dan
Malthus' fameuse "tendency"; deze laatste is de neiging die
de bevolking heeft om toe te nemen, de neiging dus der
bevolkingstoename om tot stand te komen; de eerste daarentegen is de neiging die de bevolkingstoename - gesteld dat ze
tot stand komt - heeft, om de welvaart (het gemiddeld
inkomen) te doen dalen, de neiging dus die de bevolkingstoename heeft om in zekere richting invloed uit te oefenen.
In de tweede plaats is omtrent het reeds aangehaalde voor
en tegen ten opzichte del" wet van RICARDO weI uiteen te
houden de vraag of die wet werkelijk bestaat, of deze opvatting
theoretisch juist is, en geheel afzonderIijk de vraag of zij in
de praktijk tot gelding kan komen, dan weI of niet misschien
haar werking door andere invloeden wordt geneutraliseord.
1) Eigenaardig is met het oog hierop wel, dat MALTHUS den naam van
zelfs niet noemt, hoewel zij tijdgenooten waren (geb. resp. in
1766 en 1772) en volgens den schrijver van de bekende nElements of Social
science" intieme vrienden.
2) Greven 1. c.
RICARDO
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Ret is duidelijk, dat het eerste eene uitsluitend theoretische,
wetenschappelijke kwestie is, alleen het tweede daarentegen
van belang voor de praktijk, speciaal dan nu met het oog op
ons onderwerp, voor de beantwoording der vraag of beperking
der bevolkingstoename economische eisch is.
Wat de theoretische kwestie betreft, zal hij, die het v66r en
tegen gaat onderzoeken, vinden, dat ook het volkomen tegenovergestelde door staathuishoudkundigen van naam wordt
verdedigd, de stelling dus dat integendeel bevolkingstoename de groote factor, de conditio sine qua non is voor de
verhooging vanhet welvaartspeil, die zonder haar niet mogelijk
zou zijn geweest; dat de voornaamste invloeden, die zich hierbij
doen gelden, slechts functies zijn der bevolkingstoename.
Volgens deze leer zal het dus niet slechts min of meer toevallig en tijdelijk wel eens kunnen gebeuren, dat bij toenemende
bevolking ook de welvaart stijgt, maar is dit de wet tegenover
de pessimistische meening van velen. Slechts op twee bepaalde
punten wil ik hier nog iets opmerken.
Ret eerste is de uitspraak, zooals bij Greven 1), dat de verbeterde toestanden, die onder invloed der beschaving (verbeterde techniek, verbeterd verkeer enz.) zijn tot stand gekomen bij toenemende bevolking, niet bewijzen, dat daarom
minder bevolkingstoename niet beter zou geweest z\jn, omdat
indien de bevolking stationair gebleven was, "al die vooruitgang
in beschaving en daardoor in productie toch zou gekomen zijn"
en dat dan de toestanden nog veel meer verbeterd zouden zijn.
Evenzoo Pierson blz, 132-133: "Maar wanneer dit alles gebeurt,
"zal de aanwas van bevolking op zich zelf toch nadeelig
"werken. De vooruitgang in welvaart zal niet aan dien aanwas
"te danken zijn; sterker nog: hij zal in weerwil daarvan ver"kregen zijn. Wanneer aanwas van bevolking gepaard gaat met
"allerlei gebeurtenissen, die gunstig werken op de voortbren"ging en daarna het gemiddeld inkomen stijgt, zal die aanwas
"van bevolking zijn schadelijke werking niet gemist hebben;
1) Greven Dissertatie, blz. 44/45.
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"ware hij achterwege gebleven, dan zou het gemiddeld inkomen
"nog veel meer zijn verhoogd".
Dit is eene stelling die in 't algemeen toch minstens betwistbaar is, nog uit een ander oogpunt dan uit dat der zooeven
aangehaalde meening, dat de verbeteringen zonder bevolkingstoename niet mogelijk geweest zouden zijn; men kan toestemmen,
dat zij mogelijk geweest zouden zijn, maar daarom toch nog
betwijfelen of zij feitelijk zouden zijn ingetreden. Ret is toch als
regel weI zeker, dat uitvindingen, verbeteringen van allerlei
aard, slechts tot stand zijn gekomen omdat er behoefte aan was,
of althans dat zij slechts door de behoefte van belang zijn geworden
en in toepassing gekomen en gebleven. Niemand b.v, zal toch
meenen, dat men stoomschepen zou hebben gebouwd en steeds
grootere en steeds snellere om daarmede koren nit Amerika
naar Europa te halen, indien niet de behoefte in Europa beloofd
had al dat werk loonend te maken.
Aan twee nogal geliefde en populaire voorbeelden zij toegelicht hoe langs dien weg de toenemende behoefte door
overcompensatie del' uit haar ontstane moeielijkheden ten slotte
tot verbetering der toestanden kan leiden.
Een stad, zoo stelt men dan, kan het voedsel voor hare
bevolking ontleenen aan de bodem-oppervlakte, b.v, een kilometer rondom buiten haar muren; neemt nu de bevolking toe,
dan zal men verder afgelegen grond moeten gaan bebouwen,
wat meer moeite, tijd en materiaal voor vervoer zal eischen.
Maar die moeielijkheid zal leiden tot verbetering van werktuigen, van vervoermiddelen enz.: die verbetering zal dan ook
worden toegepast op het oorspronkelijke bewerkte gedeelte, zoodat
de produkten van daar makkelijker dan vroeger kunnen worden
verkregen en misschien zelfs later, die van den verder gelegen
grond met mindel' kosten dan vroeger die van den naastbijgelegen.
Ret zelfde geldt ten opzichte van het voorbeeld del' steenkolenproductie, wanneer men na eerst voldoenden voorraad te hebben
gevonden op zekere diepte, later misschien tot veel grooter
diepte zal moeten gaan.
Wanneer in beide gevallen ten slotte het product goedkooper
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zal zijn geworden, zal dit geschied zijn door en niet ondanks
de toegenomen behoefte, en zal het dus niet waar zijn, dat,
indien de behoefte niet (door bevolkingstoename) ware toegenomen, dit alles toch zou zijn tot stand gekomen en de
verbetering in de toestanden nog grooter zou zijn geweest.
Ret tweede punt waarop ik doelde, is het volgende.
Een opmerking tegenover de vrees voor ongunstigen invloed
der bevolkingstoename is die, dat ieder mensch niet aIleen
werk en eten vraagt, maar ook ter voldoening aan zijne
behoeften werk en daardoor eten aan anderen verschaft ') en
dat bij eene kleinere bevolking niet aIleen het arbeidsaanbod
maar ook de vraag naar arbeid minder zou zijn en: "Ret
"minder aanbod van arbeiders zou voor een groot deel spoedig
"worden opgewogen door een mindere vraag" enz. 2)
Deze gedachte meent Pierson 8) te kunnen weerleggen met eene
historische herinnering. Hij acht die blijkbaar van zeer groot gewicht.want hij leidt haar in met de woorden: "Men zou misschien
nog een weinig aarzelen deze dingen met beslistheid uit te spreken, kon niet het volgende vermeld worden", en voegt er aan
toe: "Ret wekt vertrouwen in eene theorie, wanneer zij niet alleen
hestand blijkt tegen kritiek, maar, wanneer tot hare verdediging
ook kan gewezen worden op feiten, als de hier vermelde".
Die feiten dan zijn deze, dat door de Zwarte Pest in de 14e
eeuw (1347-1351) het bevolkingscijfer van Europa gemiddeld
met een derde is verminderd, terwijl plaatselijk de vermindering soms nog veel grooter was en dat na die bevolkingsvermindering, blijkens uit dien tijd overgebleven bescheiden,
de loonen in Engeland belangrijk stegen, de pachten en huren
daarentegen daalden; de landeigenaars hadden "de grootste
moeite om huurders te vinden voor hunne landerijen".
1) Deze gedachte, hoe reeds de zuigeling begint als werkverschaffer
op te treden, vindt men uitvoerig toegelicht in een aardig boekje van
Dr. H. PINKHOF: Moet de werkman Nieuao-Malihusiaam worden? (Uitgave
No.7 der "Vereeniging tot bestrijding v, h. Nieuw-Malthusianisme", Amsterdam 1903.)
2) CORT VAN DER LINDEN in "de Gids" 1887 Juli, geciteerd door PIERSON.
3) Pierson. Leerboek, dl. II, 2e druk, blz, 151/52.
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Wanneer ik op het voetspoor van Mr. Pierson dit feit als
bewiJsmateriaal van zoo groot belang mag achten, meen ik
dat het als zoodanig volstrekt niet de diensten kan bewijzen,
die hij er van verwacht.
In de eerste plaats is het volkomen ongeoorloofd twee zoo
ongelijke invloeden in hare werking gelijk te stellen als eene
plotselinge, onafhankelijk van del" menschen wil en overleggingen tot stand komende vermindering del" bevolking en eene langzamerhand mindel" snelle toename die bovendien tot stand komt
dank zij een actief ingrijpen del" menschen, die dus bovendien
zekere overwegingen en karaktereigenschappen veronderstelt,
die voor de economische toestanden allerminst onverschillig zijn.
Die bevolkingsafname toch ging gepaard met zoo groote
wijzigingen in allerlei toestanden, dat zij iedere vergelijking
met meer geleidelijken gang van zaken tart. Er hadden kolossale veranderingen in de rijkdomsverhoudingen plaats; door
den algemeenen schrik, zooals ook bekend uit tijden, wanneer
men het einde del" wereld te gemoet zag, lieten velen al hun
goed in den steek of gaven het weg; uit uitgestorven huizen
van rijken werden de schatten geroofd; er kwam eene algemeene
demoralisatie tot stand. waardoorde menschen eenvoudig niet
meer wilden werken 1) .Jiommee et femmes se trouvant dans
1) Zie Boccacio's Decamerone, eerste dag, en gedeeltelijk aan hem, gedeeltelijk aan andere bronnen ontleend. A. PHILIPPE. Hisioire de la Pestilence
1346-1350. Paris 1853, J. F. C. HECKER, Der Schwarze Tod im 14en Jahrbundert, Berlin 1832; voorts MULLER & POCH, Die Pest. Wien, 1900. G. STICKER, Die Pest. Th. I. Gieszen 1908-1~10. Bij de laatste wordt een pestuitbraak
vermeld, waarbij in Engeland in 't oog vallend veel voorname lieden stierven.
TH. WALKER PAGE: (The end of villainage in England, NW.-Y01'tk 19(0)
geeft uitvoerige mededeelingen omtrent de totale ontwrichting van heel
het maatschappelijk, vooral ook het economisch leven in Engeland door de
pest veroorzaakt; hij vermeldt daarbij nog een omstandigheid, die hier,
waar het betreft de loonbedragen in geld, van bizondere waarde is, nl. dat
juist in dien tijd in Engeland de geldcirculatie pas in eenigszins belangrijke
mate hare intrede in het maatschappelijke verkeer deed (p. 42/43), en eene
andere, van niet minder belang, nl. dat de organisatie die tot dien tijd deheerendiensten regelde zoo geheel in de war geraakte, dat het den landheeren in vele gevallen niet meer mogelijk was over dien onbetaalden
arbeid zoo als vroeger te beschikken. p. 49/51.
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"une abondance extraordinaire de toutes choses refuseaient
"d'excercer aucune industrie (citaat bij Philippe p. 43, uit
"Matteo Villani) en (p. 44) "on croirait que per suite de la
"mort de tant de creatures on jouirait en abondance des
"produits de la terre; mais l'indolence et l'egorsme des
.Jiommee furent tels, qu'il y eut une disette fort longue de
"toutes les denrees".
Maar bovendien komt hier nog eene overweging die veeleer
moet leiden tot eene conclusie lijnrecht tegenovergesteld aan
wat van de toepassing van het N.-Malthusianisme te verwachten is. Zij is deze, dat bij die pest epidemie de armen
sterker werden getroffen dan de rijken; behalve hun op
zich zelf ellendiger omstandigheden, mag hierbij mede in
het spel geweest zijn dat zij mindel' dan de rijken het ook
toen reeds zeer bekende redmiddel konden toepassen van
isolement, (zooals vele rijken zich op kasteelen of buitenverblijven geheel van de buitenwereld afzonderden, waaraan
immers de Decamerone haar ontstaan heeft te danken),
Daarentegen vermeldt Boccacio van de armen en zelfs van
de middelklasse dat hun lot "etait encore plus miserable" daar
"dans l'espoir de guerir ou forces par leur pauvrete de rester
"chez eux, ils tombaient malades par milliers et faute de soins
"et de secours ils mouraient presque tous" en meer bizonder
van de landbouwers heet het nog afzonderlijk dat "les pauvres
net malheureux cultivateurs perissaient avec leurs familIes".
In 't bizonder van Engeland schrijft Hecker 1): "Das Yolk des"sen niederen Staude den Verheerungen del' Seuche am meisten
nbloszgestellt waren, wahrend die Hauser del' Lords verhalt"nissmaszi.g mehr verschont blieben",
Men heeft hier dus het voorbeeld van eene bevolkingsvermindering, waarbij overwegend het aanbod van arbeidskrachten afnam, eene omstandigheid zeker alleszins geschikt
om verhooging del' arbeidsloonen te veroorzaken. Eene navolging
daarvan , een overwegend toepassen van het Nieuw-Malthu1) 1. c. S. 36.
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sianisme in de kringen der arbeiders en der armeren, is echter
zeker weI iets dat niemand in zijne hand heeft, veeler is op
grond der tot nu toe opgedane ervaring het omgekeerde waar.schijnlijk, eene toepassing bij voorkeur in de kringen, waar het
't minst aangewezen zou zijn, zoodat omdat bij de op
zich zelf reeds bestaande neiging tot minder groote vruchtbaarheid bij grooter welvaart, de onevenredigheid tusschen de
talrijkheid der werkaanbiedenden en der werkvragenden
zoodoende wordt vergroot.
Van veel grooter belang voor de praktijk dan al deze beschouwingen over de theoretische juistheid der z.g. wet van
Ricardo, is nu echter, gelijk reeds opgemerkt werd, de vraag
of die wet, hare juistheid zelfs toegegeven, misschien niet
in hare werking door andere invloeden meer dan geneutraliseerd wordt, zoodat het tegenovergestelde plaats heeft van wat
zij, op zich zelf, vrij inwerkende, zou veroorzaken.
Uit dit praktische oogpunt zijn nu natuurlijk de gegevens
van waarde, die men overal vindt omtrent de verbetering der
toestanden in allerlei opzicht en alle kringen der maatschappij,
maar zeker niet 't minst in die der mindergegoeden.
De eisch door Pierson gesteld 1) dat de ontwikkeling der
voortbrenging niet aIleen met de bevolkingstoename gelijken
tred moet houden, maar dat zij sneller moet gaan, om rijzing
In het gemiddeld inkomen te bewerken, is vervuld. Bij verschillende schrijvers kan men voor verschillende landen vinden
opgegeven dat de levensstandaard vooral van de mindergegoeden, de' handenarbeiders, in de laatste vijftig jaren is
.gestegen.
Tegenover dit feit der praktijk is nu een vraag die wij gerust
.aan de wetenschappelijke staathuishoudkundigen kunnen overlaten, of het is tot stand gekomen omdat de wet van den vermin·derden bodemopbrengst niet bestaat, dan weI omdat die wet door
.andere invloeden buiten werking werd gesteld. In het laatste
1) Pierson, 1. c. blz, 143.
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geval kan men Greven 1) toestemmen dat het al af niet bestaan
dezer wet door een beroep of cijfers en feiten zelfs nooit kan
weerlegd worden, maar praktisch belang heeft eene wet, die,
haar werking om welke reden dan ook ziet te niet gedaan niet.
En dat dit laatste in den loop der 1ge eeuw is gebeurd, wordt
toegestemd. o.a. door Budge,") (verdediger van de wet zoo overtuigd en krachtig als men zich maar denken kan); S. 76 zegt
hij dat in een bepaalden toestand "das Bodengesetz nicht nur
"uberkompensiert, sondern vollig ausser Kraft gesetzt (ist)" en
"Wir selbst leben in einer solchen Epoche" en S. 88 voIgt de
uitspraak, dat de bevolkingstoename ouk de oorzaak del" toenemende arbeidsproductiviteit zijn kan, en "Keine Frage
.ferner, dasz im abgelaufenen Jahrhundert ein solcher Kausal
"zusammenhang bestanden hat".
En zoo ook heeft Pierson bIijkbaar weI andere denkbeelden
hieromtrent gehad, dan wat hij uitdrukte in de woorden,
waarop de Nieuw-Malthusianen zich zoo gaarne beroepen :-,
"Geen waarachtige verbetering del" economische toestanden
"kan worden te gemoet gezien, zoo niet de aanwas del" bevol"king aanmerkeIijk trager wordt".
In de tweede uitgave van het leerboek komen die woorden
niet meer voor en bij een andere gelegenheid heeft de schrijver
zich heel anders doen hooren. Eene rede die hij 16 December
1912 hield (verslag in de Nieuwe Courant van 17 December)
bevatte eene historische uiteenzetting van de middelen waardoor het tot heden mogelijk was gebleken aan een bevolkingstoename sterker dan vorige eeuwen hadden gekend, het hoofd
te bieden en wat er noodig zou zijn om dit ook verder
mogelijk te maken. Hij stelde dit als een belangrijk, een
1) GREVEN. Rectoraatsrede. Het gebruik van den naam natuurwet voor de'
wet van Malthus is hier zeer duidelijk. Niemand zal tegenspreken dat de'
zwaartekracht bestaat en werkt, ook al zou op een gegeven oogenblik eens.
nergens in deheele wereld een voorwerp vall en ; maar dat b.v, een steen
die zich boven mijn hoofd bevindt niet valt, omdat hij aan een touw hangt,
is toch voor mijn hoofd van overwegend belang.
2) 1. c.
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moeielijk vraagstuk, maar een pessimistische toon ontbrak
er geheel.
Nu kan men natuurlijk en het wordt gaarne gedaan, z\jn
pessimisme beter trachten te motiveeren door het oog op een
verre toekomst te richten; over een eeuw, over twee, oyer
drie eeuwen, zullen de bezwaren tegen een behoorlijk onderhoud der wereldbevolking overwegend zijn geworden. Maar
dergelijke beschouwingen hebben toch slechts zeer betrekkelijke
waarde. Even als de vooruitgang in de 1ge eeuw pessimistische
verwachtingen beschaamd heeft, die aan het eind der 18e eeuw
gerechtvaardigd schenen, zoo is er voor wie zich thans met
toekomstbeelden wil bezig houden, al niet veel fantasie noodig
voor de voorstelling, dat de vooruitgang der wetenschap, de
voedselproductie in nog veel belangrijker mate dan tot nu
toe onafhankelijk zal maken zoowel van klimaat-invloeden als
van de natuurlijke vruchtbaarheid van den bodem en behoeft
men b.v, nog niet eens te spreken van syntethische productie
van voedingstoffen. 1)
Wie niet den vasten grond der ervaring verlaten wil, moet,
naar ik meen, zich bepalen tot de uitspraak, dat de geschiedenis
van de 1ge eeuw geen reden geeft voor de meening dat beperking der geboorten noodig en aangewezen is om ook verder
verbetering der economische toestanden te verzekeren, - veeleer het tegendeel.
Nu is echter dit standpunt van een stelsel ter algemeene
verbetering van de toestanden en zelfs het verband met Mathus
en zijn leer reeds door vele N.-Mn. verlaten. Ret is niet meer
de absolute, de algemeene overbevolking, die zij vreezen, maar
de plaatselijke en tijdelijke. Er zijn er toch nog zooveel in onze
rijke, schitterende samenleving, vooral in de groote steden, die
een ellendig bestaan hebben, zooveel gezinnen, vooral onder de
arbeiders, waar de gedachte aan een "te veer' der kinderen
zich opdringt. Aan de arbeiders, zoo zeggen zij, moet daarom
1) Zie o. a. BERTHELOT, geciteerd bij
Population 1913. p. 71 s. s.
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in de eerste plaats het N.-Mme gepredikt worden. Zelfs wanneer
men voor een oogenblik alles wil over 't hoofd zien wat alzoo
mede oorzaak is van slechte toestanden in werkmansgezinnen
en van de groote verschillen die men ook daar vindt bij gelijk
aantal kinderen en gelijke verdienste, - wanneer men argumentationis causa nu eens enkel op het groot aantal kinderen
den nadruk wil leggen, - zelfs dan is het niet duidelijk hoe
hier de prediking en toepassing van het N.Mme verbetering
zou kunnen brengen. Men kan zich voorstellen, dat in een bepaald geval iemand zal oordeelen dat hier een kleiner aantal
kinderen gewenscht geweest ware. Men kan zich voorstellen
hoe in een bepaald geval iemand preventief den raad zou willen
geven tot beperking van het kindertal. Maar praktisch zal de
moeilijkheid zoo niet op te lossen zijn. Ook hier komt Malthus
waarschuwen.') In zijn kritiek op verschillende voorstellen tot,
verbetering in zijn tijd gedaan, b.v, dat aan ieder arbeider een
stukje land of een koe zou worden verstrekt merkt hij op, dat
zulk een maatregel alleen gunstig ·zou kunnen werken zoolang
zij uitzondering bleef. Een bepaald gezin op deze wijze boven de
andere bevoordeeld, zou in gunstigen toestand verkeeren. Maar
zoodra een dergelijke maatregel algemeen werd, zou het nuttig
effect verloren gaan en in het tegenovergestelde omslaan. 2)
Nu staat wel vast, dat niemand een dergeIijke beperking der
toepassing van het N.-Mme ooit zal kunnen bewerken. Wie
het N.-Mme predikt zal moeten verwachten dat zijne leer door
hen die zij bereikt naar eigen goedvinden zal worden toegepast.
Voorstellen als b.v, van Mensinga, den uitvinder van het pessa
rium occlussivum, dat de toepassing zou plaats hebben volgens
1) Bk. IV Ch. XIII p. 528. 't Is eigenlijk toch wel treurig dat de Ni-Mmen
haast op ieder punt Malthus iegenover zich vinden.
2) Wie meenen mocht, dat het onnoodig is iets zoo van zelf sprekends
nog op te merken, zij verwezen naar het boekje van LE DOCTEUR GOTTSCHALK, Valeur Scieniifique du Malthusianisme, waar (2me partie p. 10 s, s.)
inderdaad uitvoerig op die wijze twee afzonderlijke gezinnen, het een met
veel, het andere met weinig kinderen, beide tot in het lOe geslacht voortgezet, tegenover elkander worden gesteld en dan N. B. aangevoerd als
typen van de geheele menschheid bij regelmatig groot of klein getal kinderen..
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bepaalde aanwijzing van den huisarts door den specialist-gynacoloog 1) in onderling overleg, zal weI niemand voor uitvoerbaar
houden.
En verder gaande, zal men evenmin beperking tot bepaalde
kringen als beperking tot bepaalde gevallen in zijn macht hebben. Ja ... indien men eens kon bevelen (en zijn bevel doen
gehoorzamen) dat in de kringen der werklieden of in die der
producenten het N.-M. zou worden toegepast, maar niet in die
der meergegoeden, der verbruikers, - indien men op die
manier eens kon nabootsen wat het eigenaardige uitmaakt van
het geval door Pierson (z. b.) ter aanbeveling van het N.-M.
aangehaald, - maar de absurditeit van deze gedachte is te zeer
in 't oog springend om er zelfs lang bij stil te staan.
Evenwel verdient juist ten opzichte der toepassing van het
N.-Mme in de kringen der werklieden nog de aandacht eene
opmerking van Arthur Newsholme in een klein boekje dat verled en jaar verscheen, 2) wanneer men die leest in verband met de
beschouwingen van Arsene Dumont in zijn zeer lezenswaardig
"Natalite et Democraiie" 8) waarop ik misschien later nog aanleiding zal hebben terug te komen. Volgens DUMONT is de willekeurige beperking del" geboorten een verschijnsel dat samenhangt
met de democratische inrichting der moderne maatschappij, namelijk met de daardoor veel grooter geworden gelegenheid voor personen uit alle lagen del" samenleving om tot hoogere rangen
op te klimmen. D. geeft hieraan den treffend juisten naam
"capillarite sociale". Nu maakt Newsholme opmerkzaam op het
reeds sedert lang en algemeen erkende feit dat te allen tijde
die "capillarite sociale" bestaan heeft, zij het ook in minder
belangrijke mate, en de arbeidende klasse materiaal heeft geleverd voor de hoogere; naarmate nu in de hoogere lagen de
1) Mensinga. Fakultative Sterilitat IIde Theil. 7e Aufl, geeft S 78/79 zelfs
modellen van geneeskundige verklaringen die de specialist van den huisarts moet vragen.
2) A. NEWSHOLME. The declining birth-rate in de serie "New tracts for
the times" 1911.
2) A. DUMONT. Natalite et Democratic. Paris, 1898.
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geboortebeperking meer doordringt zal daarmee noodig zijn eene
grootere aanvulling uit de onmiddellijk daarop volgende, d. w .z,
het N.-Mme in de welvarende kringen opent een grootere gelegenheid tot het in werking treden del' "capillarite sociale", opent een
betere gelegenheid tot omhoog komen voor de kringen van den
ontwikkelden werkman (voor wien ons in 't Nederlandsch helaas
nog ontbreekt een woord, overeenkomend met het Fransche en
Engelsche "artisan"). Zelfs de eenzijdige toepassing van het N.-lVlme
in de welvarende kringen, zal dus voor de werklieden niet
uitsluitend ongunstig werken, door volgens de wet van vraag en
aanbod hun arbeid minderwaardig te maken, zij biedt daartegenover hun ook de gunstiger kans voor het aanvullen del' gedunde
gelederen in de hoogere en betel' betaalde betrekkingen. 1)
Daarnaast merkt N. op dat het niet in het belang dermaatschappij zou zijn, wanneer het N.-Mme ook in de kringen del'
ontwikkelde werklieden ingang vond, zoodat ten slotte voor
aanvulling en omhoog komen alleen zouden overblijven die
allerlaagsten, wier physieke en intellectueele kwaliteiten hen
hiertoe een ongewenscht materiaal doen zijn.
Maar, gelijk reeds gezegd, praktisch komt toch niet in aanmerking dat men op deze wijze het N.-M. al of niet ingang zou
kunnen verzekeren, naar wensch, in bepaalde kringen, maar
slechts het al of niet wenschelijke van eene algemeene beperking del' geboorten 2) en dat die wenschelijkheid door de geschiedenis del' 1ge eeuw niet wordt geleerd, hebben wij gezien.
Op nog eene andere zijde del' zaak is nu de aandacht te
vestigen. Toen ik (bIz. 7-10) de bevolkingsvermindering in de
14e eeuw besprak, noemde ik als een del' bezwaren tegen
gevolgtrekkingen uit wat daar gezien is, tot wat van de toepassing van het N.-Mme verwacht kon worden, de omstandig1) Zoo laat ook b.v. ZOLA in zijn "Fecondite" den oudsten zoon uit het
talrijke gezin de plaats als fabrieksdirecteur innemen na den dood van den
eenigen zoon van den grooten fabrikant.
2) Dat deze voorstelling feitelijk te gunstig is, daar het N. M. juist bij
voorkeur ingang heeft gevonden in de kringen waar het 't minst gewenscht
en 't minst gemotiveerd was, is buiten tegenspraak.
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heid dat die geboortevermindering tot stand kwam onafhankelijk
van den menschelijken wil, terwijl dit met het N.-Mme niet het
geval is. Ten opzichte der moreele en daarmee ook der economisehe gevolgen die te verwachten zijn is dit onderscheid van zeer
groote beteekenis. Wie de vraag overweegt, of dit stelsel voor den
vooruitgang der maatschappij wenschelijk is, zal deze zijde der
zaak niet uit het oog mogen verliezen, de vraag, welke karaktereigenschappen het veronderstelt en welke het zal aankweeken.
En dan behoeft het geen betoog dat - een enkelen idealist
misschien uitgezonderd (men moet in onze dagen wat dit aangaat op alles voorbereid zijn) - wel nooit iemand N.-M. is
geworden in 't belang der maatschappij, Dit was de waarheid
van hetgeen Mr. v. Houten zeide in de (vorige jaargang blz, 665)
vermelde vergadering toen hij aan de daar aangehaalde woorden
de opmerking liet voorafgaan, dat men de menschen met al
die geleerdheid niet hoefde aan boord te komen,
Ret N.Mme is zeker geen "sociaal" stelsel, in den zin van een
-stelsel op gemeenschapsgevoel gegrond, maar het type van een
egotstisch ; het vermeende belang van zich zelf en zijn gezin
drijft den praktischen N.-M.aan; om het belang der maatschappij
bekommert h,j zich daarbij volstrekt niet. Dit moet in onze
dagen nu het uoord "sociaal" niet van de lucht is (wat zou het
-er in de wereld beter uitzien, indien aan al dat gepraat en
.geschrijf, bij de meerderheid der menschen inderdaad maar half
zooveel gemeenschapsgevoel beantwoordde als men ons wil doen
gelooven) toch tot eenige bedenking aanleiding geven. Dat dit
inderdaadzoo is, daarvoor beroep ik mij, voor zoover noodig,
-op een schrijver van gezag en die het N.-Mme zeker niet on.genegen is. Ik bedoel Mr. F. W. TREuB die in zijn opstel "Kidds
.Sociale Evolutie" 1) eene ernstige waarschuwing doet hooren,
waaraan ik de volgende woorden ontleen (bIz. 76): "Ret gevaar
"is niet denkbeeldig, dat, niettegenstaande de moderne wereld
."bezig is vooruit te gaan in gemeenschapsgevoeI, de belangen
."van den kieinen famiIiekring juist op dit gewichtige punt het
1) In den bundel "Sociale Vragen". Haarlem 1904.
11
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"in toenemende mate op die van de groote maatschappi] bij hare
"leden zullen winnen en dat wij hier de wonde plek hebben,
"waaraan onze moderne beschaving evenzeer bezwijken zal als
"de oude beschavingen er aan bezweken zijnn. Ret zal niemand
erg kunnen verwonderen, dat juist die door mij gecursiveerde
woorden "in toenemende mate" het Ni-Mme maken tot een der
verschijnselen die mij, indien dit nog noodig ware, ernstig zouden doen gaan twijfelen of inderdaad de moderne wereld wel
bezig is in gemeenschapsgevoel vooruit te gaan.
Maar de uitspraak van Mr. Treub is zeker belangrijk en wettigt
ten volle de waarschuwing, die hij er op laat volgen: "Wij zijn alle
"min of meer geneigd het N.Mme en zijne toepassing bij voorkeur
"of uitsluitend van individualistisch standpunt te beschouwen; ik
"acht de mogelijkheid niet uitgesloten, dat, wanneer wij er aan
"gewoon raken ook deze kwestie meer van hare sociale zijde te ~e
"zien, zulk eene beschouwingswijze eene aanmerkelijke wljziging"in het oordeel van vele Malthusianen zal noodzakelijk maken".
Men zal mij deze lange aanhalingen ten goede houden; het
is van te veel belang, hier te lezen, dat, welk verwijt ons,
bestrijders van het N.-Mme ook moge treffen, we de beschuldiging van antisociaal en vooral die van reactionair te zijn, veilig
mogen afwijzen. Integendeel, de mogelijkheid dat wij ten deze
onze tegenstanders vooruit z~jn en dat zij, als ze eens beter
zullen geleerd hebben ook op dit punt sociaal te denken, tot.
ons zullen moeten overkomen, wordt hier niet uitgesloten verklaard door een zoo weinig "reactionair" man als de heer Treub.
Welke eigenschappen onderstelt dan de toepassing van het
N.-Mme en welke belooft het aan te kweeken? Zoolang de
kwaliteit der menschen van meer belang is dan de kwantiteit,
zoolang zullen die twee vragen van belang zijn bij de beoordeeling der al of niet-wenschelijkheid eener algemeene toepassing van het Nieuw-Malthusianisme.
En dan komen we dus tot de vraag door MALTHUS en door
VAN HOUTEN verschillend beantwoord,") de vraag of het wenschelijk is, dat aan de menschen zelf in handen worde gegeven
1) Zie vorige jaargang blz, 665.
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de beslissing hoeveel kinderen zij zullen krijgen. "Ja" zegt
van Houten; "neen" zegt Malthus. 1)
Reeds heb ik er op gewezen (vorige jaargang blz, 664/65)
dat het verschil tusschen Malthus en de N.-Mnen. zelfs voorzoover het enkel het aanbevolen middel betreft, veel grooter
is dan de laatstgenoemden meenen, daar M. het middel der
N.-Mnen niet aIleen onzedelijk acht, maar het als onmenschkundig veroordeelt. Malthus wil een middel dat van den
mensch moeite eischt, zelfbeheersching, opoffering; het uitgestelde huwelijk is voor hem als de in uitzicht gestelde
prijs, die tot inspanning van aIle krachten, tot ontplooimg
van den vollen aanleg zal prikkelen, eigenschappen en gewoonten zal aankweeken die ook in het huwelijk aan het gezin
zullen ten goede komen.
Niet alzoo de N.-Mnen. Hun middel ontslaat eenvoudig van
moeite en inspanning; hun stelsel, hun literatuur belooft veel
en eischt niets. Malthus wil het begeerde eerlijk laten verdienen; zij willen het cadeau geven en zij laten nog bovendien
de bepaling van wat men krijgen zal geheel over aan hen die
er niets voor zullen hoeven te doen, zich er niets voor zullen
hoeven te ontzeggen.
Want de beslissing die v. Houten den menschen zelf in
handen wil geven, is voor een groot deel de beslissing omtrent
de vraag hoeveel moeite en zorg hun in het lev en zullen ten
deel vallen.
Aan hoeveel menschen zouden wij nu inderdaad meenen die
beslissing te kunnen overlaten? - aan ons zelve misschien?
o ja, we zijn gewend van elkander en vooral van ons zelve
te zeggen dat we "oud en wijs" genoeg zijn om te weten wat
1) Ik heb indertijd eens gevraagd, of Mr. v. Houten als minister van
Binnenlandsche Zaken soms aangeboden heeft zijn ambtgenoot van Finaneien gelukkig te maken met een nieuw belastingsteiseI, waarvan het essentieele zou zijn dat het aan de beiastingschuidigen zelf de beslissing overliet,
hoeveel belasting zij zouden te betalen hebben, - ik vrees dat de ambtgenoot voor het vriendelijk aanbod gracieuselijk zou hebben bedankt, daar
hij het noodige vertrouwen in de menschheid dat de N. M.anen van ODS
tischen niet zou hebben bezeten.
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goed voor ons is, maar gelooven we daar nu eigenlijk iets
van? We weten alle, dat moeite, zorg, tegenspoed dikwijls
voor een mensch nuttiger zijn dan voorspoed en gemak; maar
zouden er veel menschen zijn, die, als hun de keus gelaten
werd, dat nuttige zouden kiezen? Neen immers; dat zou onmenschelijk en dwaas ziJn; maar daarom is het ook zeker dat
die keus niet aan den mensch zelf gelaten kan worden, dat,
indien ons de gelegenheid wordt geboden het aangename en
makkelijke te kiezen zonder dat daartoe moeite en opoffering
worden geeischt, ons de verleiding te sterk zal zijn en dat die
gelegenheid misbruikt zal worden.
Maar dit wil zeggen dat bij eene leer, een stelsel op dezen
grondslag gebouwd misbruik niet slechts mogelijk is, als iets
dat kan voorkomen maar ook kan uitblijven, dat van het
stelsel onafhankelijk is; neen, men kan met zekerheid zeggen
dat misbruik en overdrijving aan het N.-Mme inhaerent zijn,
onafscheidelijk daaraan verbonden.")
Moeite, zorg, wie zal ze niet vermijden als hij meent het te
kunnen en te mogen, te moeten zelfs, als hem dit op allerlei
wijzen, steeds weer herhaald, wordt geleerd en aangeprezen?
En hier moet

TIU

het zeer sterk op den voorgrond tredende

propagandistisch karakter van het N.-Mme in aanmerking
worden genomen.
Want het N.-Mme is niet alleen en in de eerste plaats een
wetenschappelijk stelsel, waarover geleerde boeken en verhandelingen worden geschreven, het voor en tegen van
geboortebeperking wegende, zooals van bescherming en vrijhandel, of van tal van andere vragen, waaromtrent de conclusies
dan zullen worden toegepast in den vorm van wetgeving, van
meer of minder omslachtige maatregelen. Neen, het N.-Mlne
1) Men kan dan ook maar moeilijk aan natveteit gelooven, wanneer de
N.-Mn. (0. a. Dr. Rutgers ill zijn straks aan te hal en boek) zich zoo boos
maken over den naam "twee kinderenstelsel"; neen, inderdaad zij leeren
in theorie niet, dat elk gezin maar twee kinderen moet hebben. Maar men
moet toch wei opzettelijk zijn oogen toedoen om niet te zien dat die naam
op de praktijk van het N.-Mme wonder wei past.
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der praktijk is een stelsel van propaganda, van de aan alle
zelfbeperking en voorzichtigheid gespeende propaganda, zooals
men die slechts vindt bij hen die meenen een nieuw evangelie
te brengen, een geneesmiddel voor alle menscheIijke ellende.
Met een ijver, waarvan men slechts kan betreuren ze aan eene
zoo slechte zaak besteed te zien, reist Dr Rutgers stad en
land af; 'toch is hij nog een dergenen die in theorie de leer
van het panacee voor aIle maatschappelijke nooden en kwalen
niet meer huldigen en op de Internationale N.-Msche Conferentie
een paar jaar geleden, in Den Haag, was hij een dergenen die
er op wezen, dat dit vraagstuk toch nog andere zijden had dan
enkel de numerieke. Maar toch, wie zijn hoofdwerk leest,l)
zal niet anders dan den indruk kunnen krijgen, dat ook hij van
eene "matige kinderbeperking" verbetering op ongeveer ieder
gebied verwacht. Zijn boek heeft tot tweeden of onder-titel:
"Kritiek van het Malthusianisme en van het Nieuw-Malthusianisme"; het is echter alleen eene kritiek van het eerste; van
het laatste, het N.-Mme, is het eene matelooze aanprijzing
waarbij alle bezwaren op de meest triomfante wijze worden
uit den weg .... gepraat (ik had waarlijk haast geschreven:
uit den weg geruimd.)
En is nu het N.-Mme der praktijk en het optreden zijner
voorstanders eenigszins er op aangelegd om dat gevaar voor
misbruik, waarvan ook Dr. R. het bestaan niet ontkent, eenigszins te beperken? Is men in de verspreiding dezer hooggewaande kennis eenigszins voorzichtig of bescheiden? Men
wil het wel zoo doen voorkomen. "Is het verkeerd" zoo luidde
de aankondiging van een N.-Msche spreekbeurt eenige jaren
geleden, "dat de N.-M. bond aan gehuwden, die dit wenschen,
"inlichtingen geeft ... enz. ?" 2)
1) Rasverbetering door bewuste aantalsbeperking, door Dr. J. Rutgers.
1905. Rotterdam, J. W. van Hengel.

2) Ik citeer deze aankondiging nit het gehengen; zij kan woordelijk
eenigszins anders geluid hebben, maar de beteekenis was zooals hier aangegeven: en ik spreek ditmaal met opzet van den N.-Mschen bond, in plaats
van het Ni-Mme om de volgende reden: Wanneer wij zekere fouten en

166

RET ZOOGENAAMDE "NIEUW-MALTHUSJANISME".

Maar die vraag zoo te stellen, is, zeer beleefd uitgedrukt,
eene ernstige onjuistheid. Want dat doet de N.-M. bond volstrekt niet, althans dat volstrekt niet alleen en volstrekt niet
in de eerste plaats; hij doet heel wat anders, heel wat meer;
hij begint met den menschen de wenschelijkheid van beperking
der geboorten te Ieeren.
In eene officieele publicatie van den bond, onderteekend door
den heer ANTEN, werd zelfs indertijd uitvoerig de noodzakelijkheid dier propaganda o. a. door bezoek aan de huizen der
werklieden betoogd.
En vanwege den bond ook worden blaadjes verspreid, waarbij
aan jonge moeders wordt voorgehouden dat zij, ja, nu haar
eerste kindje hartelijk welkom hebben geheeten maar dat
de tijd weI eens zou kunnen komen dat ze de komst van een
volgend kind niet zoo met verlangen zouden tegemoet zien,
integendeel veeleer wenschen dat die uitbleef, En dan, ais dit
eens zoo mocht zijn, tegen dien tijd wordt haar aandacht gevestigd op den bond, die haar dan met raad en hulp zal kunnen
dienen. 1)
En de N.-Msche literatuur kenmerkt zich veelal door dat
den nadruk leggen op de moeite en zorgen van het leven,
misgrepen der N.Msche propaganda bespreken, worden van de zijde van
den bond de minder gewenschte broeders en zusters nog al eens gedesavoueerd en zegt men dat de bond, die terecht zich eenigszins als de
"officieele" vertegenwoordigster van het stelsel in Nederland beschouwt,
voor die dingen niet verantwoordelijk wil gesteld worden. Daarom breng
ik hier uitingen van den bond ter sprake, die immers verleden jaar bij de
nieuwe zedelijkheids-wetgeving er op gewezen heeft dat haar werk toch
niet met dat der misbruikers op een lijn gesteld mocht worden en haar
wetenschappelijke(!) propaganda niet mocht worden belemmerd.
1) In theorie prijzen ook de N.-Mnen omzichtigheid bij de propaganda
aan; maar in de praktijk? In de reeds meermalen genoemde vergadering,
waar tal van de hoofden van den bond (v. Houten, Rutgers, Anten, Kempe)
aanwezig waren werd het bekende boekje aan rijp en groen, jong en oud,
gehuwd en ongehuwd uitgedeeld en de opmerking waarmee de heer Kempe
(Maandblad "Getuigen en Redden" Maart 1899) dit feit erkennende het
verontschuldigde, namelijk dat dit "eene cursusvergadering met introductie
door leden, alzoo geen openbare vergadering" was, was wei een zoo povere
uitvlucht als zich maar denken laat.
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het breed uitmeten daarvan. De grondfout van het N.-Mme
der praktijk, en vooral van zijne propaganda, ligt in het doel
waarmede die raadgevingen verstrekt worden, in den geest,
die spreekt uit de opwekking om dit doel na te streven.
Die geest is een geest van moedeloosheid, machteloosheid,
lusteloosheid, die zich uit in het breed uitmeten van bezwaren
en lasten, in het den nadruk leggen op moeiten en zorgen,
waardoor men iemand den lust om die te dragen beneemt en
zijn kracht daartoe vermindert.
Wanneer men iemand, die een meer of minder moeielijk en
zorgvol bestaan heeft - en wie heeft dat niet? - maar die
uit kracht van welke overtuiging, van welk beginsel ook tot
nu toe moedig, met zekeren opgewekten, frisschen levenslust
zijn weg ging, - wanneer men maar iemand trouw begint
voor te praten, dat hij 't o! zoo moeilijk, zoo zwaar, zoo akelig
en zoo ellendig heeft in de wereld, dan is 't geen groote kunst
hem weldra zijn levensmoed en levenslust te doen verliezen,
hem te berooven van de opgewektheid en de vroolijkheid, die
noodig zijn om aan die dagelijks weerkeerende zorgen en
moeiten het hoofd te bieden en hem te veranderen in een slap
en kraehteloos, zuchtend en klagend en jammerend wezen.
Die groote misdaad begaat het Nieuw-Malthusianisme; het
doet den lust en den moed om zorgen en lasten te dragen
verminderen, --- ja verdwijnen. En wanneer men iemand gaat
vertellen, dat hij niet alleen reden, maar ook wel recht heeft
om te klagen en te jammeren, dat hij billijkerwijze zich verongelijkt en misdeeld mag achten, dan zijn de voorbereidende
stappen gedaan om hem nu verder te leeren luisteren naar de
bewering, dat hij het rechi heeft te trachten zelf zich zorg en
moeite zooveel mogelijk van den hals te houden en naar de
raadgevingen, die hem daartoe worden gegeven.
Dit is de misdaad van het Nieuw-Malthusianisme, dat het
menschen kweekt, die zorg en moeite niet willen, weldra niet
kunnen dragen. Dit doet het stelsel waarvan immers indertijd
een der voornaamste woordvoerders in ons land sehreef: "Wij
"leeren: maak, als ge kunt, dat ge 't hier altijd zoo aangenaam
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"mogeIijk hebt, .... zwoegen, 't zij men het oud of jong doet,
"tobben, is altijd onaangenaam. Waarom zou men het doen,
"als 't niet hoeft?" 1)
Ook het boekje, waaruit deze aanhaling is genomen, werd
later gedesavoueerd en Dr. Rutgers verzekerde mij in eene
vergadering, dat het door den bond niet meer wordt verspreid.
Ik neem die verzekering natuurlijk gaarne aan, maar het boekje
was indertijd eene officieele uitgave van den bond, (Schets No.7)
geschreven door zijn toenmaligen secretaris-penningmeester en
al wil men het dan nu slechts als een persoonlijke uiting van
dezen beschouwen, hij was dan toch een der eerste en voornaamste verdedigers van het stelsel hier te lande en... hij
had in 't algemeen de eigenaardigheden van het "enfant terrible",
te zeggen wat anderen denken maar verzwijgen en hij was
dan ook zeker niet de eenige N.-M.aan die zoo dacht.
Ret is niet waar, dat het Nieuw-Mathusianisme tegemoet komt
aan den wensch of de behoefte van velen; neen, het begint
met dien wensch, die behoefte op te wekken, te voorschijn te
roepen, waar hij anders misschien niet zou zijn ontstaan en
aan dien kunstmatig te voorschijn geroepen wensch komt het
dan door zijn middelen tegemoet.
Ik weet natuurlijk heel goed, dat deze dingen ons ver afvoeren
van Malthus en zelfs van het N.Mme als wetenschappelijk economisch stelsel. Maar naast den terecht of te onrecht aangewezen wetenschappelijken grondslag is uit economisch oogpunt
van belang de invloed die een stelsel, waardoor zoo als de
eenvoudigste zaak der wereld uit de moeilijkste en meest ingewikkelde wetenschappelijke vragen in de levenspraktijk van duizenden wordt overgestapt, - de invloed die dat zal hebben op de
hoedanigheid der menschen naast zijn invioed op de hoeveelheid.
Inderdaad moet men weI den indruk krijgen, dat niet enkel
de mindere goden, de schrijvers van 3den tot n den rang, maar
dat ook de deftige en geleerde vertegenwoordigers van het quasiwetenschappelijke N.-Mme niets voelen van de moeilijkheden
1) E.

KEMPE:

Wat wil het Nieuw-Malthusianisme? 1899, blz. 22.
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van dit vraagstuk, een der moeielijkste misschien die er zijn.
Ik had in eene publicatie der "Vereeniging tot bestrijding
van het N.-M.", dit stelsel eens een geweldigen sprong in 't.
donker genoemd, een roekeloos experiment, waaraan men de
maatschappij wilde onderwerpen. Hiertegen kwam o. a. het
Duitsche N.-M.sche orgaan "Die Sozialharmonie" in zijn nummer van Mei 1900 in verzet "da die Sache doch sehr klar und
"zu ihrer richtigen Erfassung nicht einmal ein besonderer
"Grad von Scharfsinn erforderlich ist" (sic), wat dan verder
werd betoogd op dezelfde onjuiste manier, die ik reeds besprak,
namelijk door het afzonderlijk huisgezin te bespreken en er op
te wijzen dat (bij verondersteld gelijk inkomen) in een bepaald
gezin bij een kleiner aantal kinderen de (materieele) toestand.
beter zal zijn dan bij een groote
Daartegenover moet de nadruk gelegd worden op deze vraag,
hoe het een volk gaan zal, wanneer de gedachte aan het geoorIoofde, ja plichtmatige van geboortebeperking daar wordt gepropageerd en ingang vindt.
Nu is het volkomen juist, en niet alleen de voorstanders
wijzen daarop, dat men niet alle overwegingen der N.-M.sche
ouders maar grofweg onder egotsme, gemakzucht enz. mag
rangschikken. De wensch, hun kinderen eene zorgvuldige opvoeding te geven, hen in staat te stellen zich zoo goed mogelijk
toe te rusten voor den "strij~ om het bestaan" (dat afschuwelijke modewoord dat de christenen zoo ondoordacht van "de
wetenschap" overnemen), het vooruitzicht dat zij 't wat "beter"
zullen hebben dan vader en moeder, is daar niet wat hoogers in?
Zeker zal niemand dat ontkennen; maar in de eerste plaats geldt
hier ten opzichte der kinderen hetzelfde als ten opzichte der ouders
zelf, dat maar al te licht "beter" vereenzelvigd wordt met "makkelijker". Men wil de kinderen in staat stellen wat "hooger op" te
komen" ; 1) heel eigenaardig zegt Dr. Pinkhof in zijn zoo even aan1) Ook hier weer een eigenaardig verschil met Malthus, die (1. c. page 8)
als een der redenen die de menschen tot zijn middel - uitstel van het huwelijk - doet neigen, niet verder gaat dan de vrees dat men zijn kinderen
in maatschappelijke positie zal zien dalen.
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gehaald boekje: "opklimmen, dat is goed, als men kan, opgeduwd
"worden kweekt verkeerde menschen". Is het zeer waarschijnlijk
dat ouders hier de juiste maat zullen weten en niet tot overdrijving komen? Ook hier weer huldigt de N.-Mn. het meest liefelijk
optimisme. Wanneer in een gezin al eenige kinderen zijn en
de omstandigheden wat moeielijk worden, de vraag zich opdringt
of er "nog eentje bij kan", dan, zoo zegt Dr. Rutgers 1) "zullen
"ook in een gezin de ouders in den regel zelf het best gevoelen
"hoeveel het lijden kan", Maar waarop berust nu toch die meening? wat zal de maatstaf zijn van dat kunnen lijden? 't Is
eene moeielijke beslissing. Een voorzichtig man als prof. Kouwer teekende er al de moeilijkheid van 2) en zijne conclusie
omtrent de vraag of en wanneer hij zou durven beslissen "nu
geen meer" luidt: "Ik zou blijven aarzelen en vermoedelijk een
,.,lange rij van kinderen zien geboren worden voordat ik met
"een gerust geweten mijn antwoord durfde geven". En is het
nu inderdaad waarschijnlijk dat de ouders hier de meest aangewezen onpartijdige beoordeelaars zullen zijn, waar, naast het
bezwaar der neiging tot overbezorgdheid voor de kinderen het
bezwaar staat, dat hoe men 't ook wende of keere, ten slotte
de meerdere moeite en zorg op de ouders zullen neerkomen.
Hoe dikwijls is al niet gewezen op het nut der groote gezinnen, op de opvoedende kracht der van de jeugd af noodzakelijke
zelfbeperking en zelfbeheersching zoowel omdat ieder zich naar
de anderen schikken moet, als omdat alles wat er is met anderen gedeeld moet worden. Hoe dikwijls is al niet er op gewezen,
dat zoovelen die inderdaad wat goeds en wat groots hebben
gewerkt in de wereld uit groote gezinnen voortgekomen zijn,
omdat daar de eigenschappen werden aangekweekt die hun /
later van nut zouden bliiken.t) Hoe dikwijls is al niet daartegen1) "Rasverbetering" bIz. 37.
2) Prof. B. J. KOUWER. Prof. llector Treub en het Nieuw-Malthusiani.~me.
Kampen, 1904, bIz. 8.
3) Ik kan de verleiding niet weerstaan hier de volgende persoonlijke
herinnering te vermelden. Ret was in 1899, als ik mij niet vergis, dat ik
naar Arnhem ging om in eene vergadering te debatteeren tegen Mevr, Rut-
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over gewezen op de ongewenschte en ongeschikte eigenschappen uit het een- of twee kinderen-gezin voortgekomen. Ret is
deze zijde der zaak die Fransche schrijvers de vrees doet uit.spreken, niet slechts voor numerieke minderheid tegenover
Duitschland b.v. maar ook voor de ontoereikende eigenschappen
van een "armee de fils uniques".
Reeds vele jaren geleden legde Felix Dahn in zijn "Julianus
de Afvallige" den Germaanschen Koningszoon de woorden in
den mond: "Ik vrees, dat kinderen geboren in een tijd waarin
"premies voor groote gezinnen moeten worden uitgeloofd, slechts
"weinig heldenmoed van hun ouders zullen erven", En daar.heen gaat het in onzen tijd toch ook heel duidelijk; niet slechts in
Frankrijk, maar ook in Duitschland is dat denkbeeld geopperd.")
Nu wordt dit alles door de voorstanders van het N.-Mme tot
<op zekere hoogte erkend; zij wijzen dan daartegenover op de
nadeelen, die groote gezinnen dikwijls meebrengen en prijzen
de gulden middenweg aan.
Dr. Rutgers, als een goed kind van de 20e eeuw, niet slechts
van mieren en konijnen wiisheid willende leeren, zooals
Salome, maar ook van bacterien, handelt in zijn reeds aangehaald hoek 2) over het physiologisch optimum, d.w.z, over
.gers. Onze grijze GUNNING, toen reeds emeritus hoogleeraar, woonde toen
daar en het was eene bizondere bekoring voor mij als zijn oud-leerling dat
hij ook meeging; op grond zijner studien wees hij de aanwezigen juist op
-dit resultaat van menige jeugd in een groot en zelfs arm gezin.
1) Zie b.v. DR. J. BORNHAGEN. Del' Geburtenriickgang in Deutschland.
Wiirzburg, C. Kabitsch. 1913. S. 146.
Nu wijst heel eigenaardig MALLOCK in zijn onlangs in Nederlandsche
vertaling verschenen boek (MALLOCK. Critisch onderzoek van het Socialisme.
.Nederl. Vertaling van Jhr. Mr. W. H. de Savornin Lohman. 's Gravenhage,
D. A. Daamen. 1911) over het Socialisme er op, dat dezelfde karakter-elgenschappen die vroeger bij voorkeur in den militairen loopbaan werden
gewaardeerd, die de groote veldheeren en aanvoerders vormden, dat diezelfde eigenschappen tegenwoordig worden gebruikt in de groot-industrie
-en de karakters vormen, die daar de leiding kunnen in handen nemen en
aan wier werkzaamheid de reusachtige vlucht te danken is die deze heeft
genomen. Men zou geneigd te vragen of ook in dit leger van den nieuwen tijd de eenige zoontjes wel de meest gewenschte zijn?
2) blz. 6-8.
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het feit, dat wij van die bacterien ten opzichte van verschillende omstandigheden (warmte, licht, voedsel) kennen een
maximum-grens, waarboven, en een minimum-grens, waarbeneden zij niet kunnen leven, en daartusschen een gunstigste.
maat, het physiologisch optimum, waarbij ze 't best gedijen.
Zoo, zegt hij, moeten we ook voor ons zelve en voor elkander,
ook ten opzichte van de grootte van het gezin de uitersten
vermijden, en den meest gewenschten middentoestand trachten.
te bereiken.
Nu, zoo nieuw als ze daar klinkt, is deze wijsheid niet.
Reeds in Spreuken 30 vinden we onder de woorden van Agur
den zoon van Jake, als een der twee dingen, die hij begeerd
heeft, vs. 8: "armoede of rijkdom geef mij niet; voed mij met:
"het brood mijns bescheiden deels".
Maar wat Agur zeer beslist van Rutgers onderscheidt, is,
dat de eerste meent het zelf niet te weten en het daarom van.
God begeert; hij was ook maar dom; hij dient zichzelve aan
met de woorden: "voorwaar ik ben onvernuftiger dan iemand
en ik heb geen menschenverstand". Daarentegen zijn de
N.-Msche leiders en hun volgelingen zeer wijs, zij weten het,
weI en zij zullen het zelf beslissen.
Of inderdaad in het belang der volkswelvaart die beslissing
in hunne handen veilig is?
Ik meen mijn oordeel over de economische zijde van het.
N.-Mme als voIgt te kunnen samenvatten:
Ie, Wat het wetenschappelijk stelsel betreft - dat de ervaring
der 1ge eeuw de wenschelijkheid van eene vermindering dergeboortefrequentie voor de naaste toekomst niet heeft geleerd,.
daar een bevolkingstoename belangrijker dan te voren ooit.
gezien, met algemeen stijgende welvaart gepaard gegaan, veclcerrecht geeft tot de uitspraak dat de menschheid op de bezwaren
door die toename dreigende heeft gereageerd met eene ontplcohng
van krachten en vermogens waardoor in plaats van, in den zin.
van Malthus gevreesden achteruitgang vooruitgang is ingetreden,
2e. Wat het stelsel der praktijk betreft - dat de ongebreidelde propaganda voor willekeurige gezinsbeperking door de
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overdrijving waartoe zij noodzakelijk leidt en door den invloed
die op deze wijze op de karaktereigenschappen zoowel van
het tegenwoordige als van het komende geslacht wordt uitgeoefend, voor eene verdere krachtige ontwikkeling der
maatschappij ongunstig is te achten.
April 1913.

Herinneringen ult de levensjaren
van Mr H. P. G. Quack.
1834-1913. 1)
BESPROKEN DOOR

A. S. TALMA.

Juli 1913 teekende de in Juli 1834 geboren schrijver van dit
boek zijn voorbericht. Uit de bijna tachtig jaren, die tusschen
deze beide data liggen, komen de herinneringen, die dit boek
maken tot een belangrijk werk. Ret zijn herinneringen van een
man, die zijn loopbaan begon als secretaris van de Kamer van
Koophandel in Amsterdam, later deelnam aan het dagelijksch
beheer van de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen,
van de Nederlandsche Bank, de Nederlandsche Handelsmaatschappij en de Koninklijke Stoombootmaatschappij - die hoogleeraar was te Utrecht en te Amsterdam - die redacteur was
van de Gids - door dit alles in aanraking met een groot aantal
mannen, die op het gebied van handel en nijverheid, van den
Staat, van wetenschap en kunst Ieidslieden van ons volk zijn
geweest; en die herinneringen zijn opgeteekend met de pen, die
"de Socialisten" schreef.
Dit boek komt weI op zijn tijd. Wij doorleven een jaar van
gedachtenisviering en gedenkboeken. Weinig uit den stroom
van boeken, artikelen en redevoeringen zal in staat zijn ons
een zoo levendigen indruk te geven van Nederlandsch leven
in de laatste zestig jaar als dit werk. Wij zien dat leven, zooals het zich afspiegelde in de ziel van een man met hooge
strevingen en met behoefte aan gemeenschap, een die gemakkelijk
waardeert en zich zelden tevreden stelt.
1) Uitgave P. N. van Kampen & Zoon, Amsterdam 1913.
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Een eerlijk boek is het, dat eigen en anderer zwakheid niet
verbloemt, maar waarin aldoor blijkt, dat aan het woord is een
vriendelijke grijsaard, die door lange rijke levenservaring niet
bitter is gestemd, maar geleerd heeft, dat het een voorrecht is,
wanneer in deze wereld licht uitschijnt van de menschen, met
wie wij te doen hebben en daarom dat licht gaarne doet opmerken,
Uit het korte voorwoord blijkt tweeerlei aanleiding tot de
uitgave dezer herinneringen. De eerste is het oordeel van vrienden, dat in deze herinneringen (reeds opgeteekend voor een
kleinen kring van vrienden en verwanten) "een polsslag is
waar te nemen van het economische leven van een deel onzer
Nederlandsche maatschappij gedurende de belangwekkende
periode van de wederopleving in de laatste eeuw". De tweede
is de volgende overweging van den schrijver. Hij zegt, "dat in,
"dit geschrift duidelijk is na te gaan de stemming, de geest,
"waarin het werk "de Socialisten, - Personen en Stelsels" is
"geschreven. Men vindt daarin de ideeen, die mij bij het stellen
"van dit hoofdwerk hebben geleid. De goedgunstige lezer, indien
"mij die "nu" tebeurt valt, beschouwe dus dit boek der "Herin"neringen" als een aanhangsel of bijvoeging,een begeleiding, ja
"zelfs min of meer als een toelichting, verduidelijking, uitbreiding
"en verklaring van mijn boek over de socialisten".
De vrienden van den schrijver hadden gelijk en de schrijver
zelf zegt het ook, zooals het is. De vrienden hadden het zelfs
breeder kunnen zeggen. Toen zij schreven, dat zij in het boek
den polsslag waarnamen van het economisch leven van een
deel onzer Nederlandsche maatschappij, had den Z\l "economisch"
weI kunnen schrappen, al huldigen wij hunne beperking waar
zij spreken van een deel onzer Nederlandsche maatschappij.
Een deel, want wat wij zien is het leven der "groote wereld" in
handel en nijverheid; ons wordt een blik gegund in de wereld
van wetenschap en kunst; bovendien worden wij telkens herinnerd aan het bestaan van den arbeidersstand in zijn nood,
zijn kracht en zijn strijd.
Maar van de breede kringen der burgerij, van wat wij midden-
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stand noemen, zien wij eigenIijk niets. En al evenmin merken
wij iets van die wereld, door de "groven" aangeduid als "de
fijnen" en het gemeenschapsieven, dat zich in dien kring vormt
onder den prikkel van het Evangelie van Christus, om dat
Evangelie zelf te hooren en te verstaan, en om daarvoor ingang
te zoeken bij anderen.
Maar deze beperking volgt uit den aard der zaak. Herinneringen als deze bedoelen den kring te teekenen, waarin eigen
leven en arbeid den schrijver bracht.
Ik wees reeds op den toon van het boek. De schrijver teekent
uit sympathie voor de figuur, die hij in beeld wil brengen.
Soms is hij wel genoodzaakt in de omgeving personen aan te
duiden, voor wie hij geen sympathie kan gevoelen, maar dat
bl\jft gewoonlijk bij aanduiding; zij wijken terug in de schaduw
op den achtergrond. Zoodra zijn stijl zich in kracht verheft,
zoodat de aandacht van dell lezer gespannen wordt, .dan kan
men er op rekenen, dat er een mensch of een handeling op
het tooneel komt, waarvoor hij Iiefde, eerbied of medelijden heeft.
Deze gelijkheid van stemming zoude vermoeiend kunnen
werken, indien daar niet tegenover prikkelde de verscheidenheid van kringen, waarin de schrijver ons brengt en de opeenvolging van belangwekkende personen, die in deze herinneringen
hun plaats hebben.
Dat Amsterdamsche studentenleven met de vrienden en de
leermeesters, het werk als secretaris van de Kamer van
Koophandel, waarbij wij de groote namen uit de Amsterdamsche
zakenwereld in het verhaal zien opkomen, het staat onmiddellijk
naast elkander in Amsterdam, maar dat dagelijksch beursbezoek
staat wat ver van het privatissimum over Plato bij van der
Hoeven. In Utrecht brengt het boek ons op de bureaux der
S. B., en laat ons medeleven met de ontwikkeling dier Maatschappij, met al de moeilijkheden, waarmede de opbouw van
dat reuzenbedrijf gepaard ging, maar wij komen ook in den
kring der Utrechtsche professoren, waar de levensarbeid weer
zoo geheel anders gericht is. De redactietafel van de Gids, de
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Gids van Potgieter, staat in geheel een andere sfeer dan de
directietafel van de Nederlandsche Bank.
En de menschen, die wij in deze kringen zich zien bewegen,
zij staan voor ons ieder in zijn eigen kleeding, sprekende met
eigen taal. Met wonderbaar talent weet de schrijver ieder in
zijn geheel te laten bij zijn uitbeelding. De kunst, die hij in
zijn essays en in zijn hoofdwerk beoefend heeft, is hij trouw
gebleven. Buys, s' Jacob, Potgieter, Donders, Bull, Buys, Martinus
van der Hoeven, Sillevis. Verscheidenheid van mannen, maar
allen staan zij voor ons, alsof zij leven.
Hij ontleedt niet, maar hij laat zien, wat hij gezien heeft.
Ret is hem niet te doen om beoordeeling. Hij wil het herinneringsbeeld, dat in hem leeft, buiten zich stellen, opdat het op
anderen werke, weldadig, zooals het ook hem goed doet, stil te
zijn en het te aanschouwen.
Daar zijn de mannen, die hij in Amsterdam of aan de Staatsspoor heeft zien werken, de mannen van zaken, die door hun
werk Holland's handel en nijverheid krachtig hebben gemaakt·
Hij stelt er prijs op, dat de inspanning gezien wordt, dat de
lijnen van kracht goed uitkomen, want hij is overtuigd, dat zij
.goed werk hebben geleverd. Zij hebben niet alleen voor zichzelf
geleefd en hun werk is niet onbeduidend voor de gemeenschap.
Ret sociaal gevoelen, dat gebonden door medelijden met zooveel
druk en nood, daardoor vaak alleen het zwoegen van den
handenarbeid waardeert en niet let op de scheppende kracht
in den ondernemersarbeid, is onrechtvaardig. Hij wil, dat de lezer
zal erkennen, wat Nederland aan deze mannen te danken heeft.
De mannen van de Gids, Potgieter, Busken Huet, Buys, hij
ziet ze als zaaiers, die op den akker van ons volksleven goed
.zaad hebben gezaaid, dat vruchten heeft gedragen, die ons nu
nog voeden. Zeker er zijn levenskiemen, waarvoor zij geen
zorg hebben gedragen, maatschappelijke krachten en geestelijke
goederen, die zij onvoldoende hebben gewaardeerd. Maar hij
heeft met hen medegeleefd in hun pogen om sleur en halfheid
te doen wijken voor echtheid en eenvoud. En zoo wil hij ze
ons laten zien.
12
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Zijn leermeesters. Wie zijn boek over Martinus van der
Hoeven las, weet hoe hij tegen hem opzag in eerbied. Quack weet,
dat hun woord het tegenwoordig geslacht niet meer bereikt,
dat woord, dat hem heeft bezield met het verlangen en de·
kracht om,onder drukken beroepsarbeid en tegen allerlei krachtige
stroomingen in, hooge idealen vast te houden, waarvan de glans
voor hem nog onverdoofd is. Hij wil vooral dat nog eens laten
klinken met het oude geluid, opdat wij hooren, wat hem heeft
bewogen.
Wie eerlijk, onbevangen dit hoek Ieest, kan niet ontkomen aan zijn greep. Deze poging om het verledene tegenwoordig te doen zijn, draagt wel haar vrucht. Juist omdat hij
wil laten zien, wat hij ziet, daarom niet idealiseert dan door
onbewusten drang, omdat de schaduwen niet ontbreken, slaagt
hij er in iets van zijne waardeering, zijne bewondering, zijne
dankbaarheid over te brengen in den lezer.
De schaduwen ontbreken niet. De vriendelijke verteller is.
niet een slecht opmerker. Wie dit boek leest, kan het begrijpen,
dat de "mannen van zaken" telkens de hand gelegd hebben
op dezen idealist en hem hebben betrokken in hun werk. Zij
hebben waarschijnIijk over zijn getuigen weI eens geglimlacht.

of getoornd, maar zij wisten weI, dat hij het bestaande niet
minder goed begreep, omdat hij uitzag naar het toekomende.
Maar hij gebruikt zijne opmerkingsgave niet dan om ons teo
doen zien, zooals hij zag. Hij neemt ons mede achter de
schermen van het leven in zijn kring, niet om ons in te wijden
in de geschiedenis van handel en nijverheid, staatkunde of
litteratuur, noch, en dit weI allerminst, om ons te vermaken
met het verhaal van de groote en kleine gebreken van degenen,
die reeds zijn heengegaan, maar om ons mede te deelen, wat
hij in zijn verkeer met hen ontvangen heeft.
Hij leert ons waardeeren.
Zeker, wij moeten wel zien de bekrompenheid van het
liberalisme van die dagen, dat door intellectualisme en atomisme
blind bleef voor de verschijnselen, die het komen van nieuwe

maatschappelijke vormen en verhoudingen voorspellen.
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tevredenheid met zichzelf der doctrinairen, die alle moeilijkheden
in de maatschappij zich zagen oplossen naar de lessen van hunnen
economischen Koran, die vragen over menschenleven en geluk
meenden te kunnen beantwoorden naar dezelfde methode, als
de vraag naar het juiste percentage van afschrijving. Hij laat
het ons zien bij het licht van zijn ethisch idealisme.
Maar hij vestigt de overtuiging, dat er aan den opbouw van
de Nederlandsche maatschappij in die tweede helft der negentiende eeuw, zij het dan in te groote beperktheid, met ijver en
toewijding gewerkt is door mannen van beteekenis en dat het
van bekrompenheid en gebrek aan liefde voor ons volk zou
getuigen, zich dit niet met dankbaarheid te herinneren.
Aan die liefde ontbreekt het den schrijver zeker niet, want
dit is zeker niet eene der zwakste bekoringen van dit boek, dat
het zoo echt-Nederlandsch is. Men kan het niet lezen zonder
getroffen te worden door de kracht, die de liefde voor het eigen
land en voor Amsterdam in dat leven heeft getoond. Hij heeft het
de moeite waard geacht voor deze twee te staan. Zijn studien
vragen telkens zijn belangstelling voor het buitenland, z\jn sociaal
idealisme wordt telkens versterkt door getuigenissen van over
de grenzen, terwijl het hier soms al weinig weerklank vindt.
Maar dit alles oefent op hem geen invloed. Hij toont geen
oogenblik de verleiding te ondergaan, waarvoor zoo menigeen
bezwijkt, om eigen "breedheid van blik" te bewijzen door het
spreken van harde woorden over het eigen land, en het leven en
de krachten van Nederland klein te achten tegenover wat uit
het buitenland zou kunnen worden germporteerd. Hij gevoelt te
zeer, dat de beteekenis van een volk niet wordt aangewezen
door de cijfers van de statistiek, maar wordt bepaald door de
geestelijke krachten. Hij is niet onder de bekoring van het
internationalisme, want hij weet, dat ook binnen de grenzen
van een klein land als het onze geen grenzen zijn voor de
mogelijkheid van expansie, dat wie te groot is voor een klein
volk, groat is in de kleine dingen.
Naar hoeveel zijden echter de schrijver van deze "Herinne-
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ringen" het oog ook richt, zijn hart is verpand aan "zijn boek",
Boven Hoofdstuk V staat: "Aan het schrijven van mijn boek".
"Mijn boek", zonder nadere aanduiding. En terecht, want wij
zeiden indertijd ook: Hebt g\j Quack gelezen? en wij bedoelden,
als hij, "De Socialisten, - Personen en Stelsels".
Dit boek heeft grooten invloed gehad in Nederland. Vooral
in de beschaafde kringen heeft het velen een helderder blik
gegeven op de machtige beweging, die in staat en maatschappij
zich een steeds grooter wordenden invloedssfeer verovert. Zij
kon moeilijk worden voorbijgezien. Telkens wanneer het maatschappelijke leven in beroering werd gebracht, hoorde men van
alle kanten als verklaring: de socialisten. Bij werkstaking en
oproer wist ieder, dat de drijvers en de leiders der massa
waren: de socialisten. Uit hun kring kwamen de woorden van
vlammenden haat tegen het bestaande, kwam de onmeedoogende kritiek op de leiding in staat en maatschappij, die de
menigte in beroering bracht en de bevoorrechten verontrustten.
Men kon ze niet voorbij zien, maar ... wie waren zij?
Wij herinneren ons nog wel, hoe zij vroeger algemeen in de
kringen der beschaafden werden beschouwd. Wie het zich niet
herinnert, kan ook zonder zich veel moeite te geven het nog

iederen dag hooren. Ret waren immers de mannen, die iederen
nood en iedere tekortkoming aangrepen om het bestaande te
ondermijnen. Dienaren van den geest, die steeds ontkent,
haatten zij alle gezag, keerden zij zich tegen iedere orde. Ni
Dieu, ni maitre.
Run wetenschap was getoetst en de geleerden hadden duidelijk
aangetoond, dat zij niet deugde. Hun beginselen, zij keerden
zich tegen alles wat geestelijke waarde had in het leven der
menschen.
In de economische bestrijding van het socialisme trof wel
soms iets zonderlings. 't Stond immers vast, wat de eigenlijke
kracht was van de ontwikkeling der maatschappij. De zelfzucht.
En hoe was nu de massa door de socialisten bijeengebracht en
bijeengehouden? Dat had toch ook plaats gevonden onder den
prikkel van de zelfzucht? Haar werd immers gezegd: wilt gij
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uw belang dienen, wilt gij een grooter deel van den buit
veroveren, vereenigt u dan, organiseert uw egotsme, Werd nu
die zelfzucht, die prachtige drijfkracht voor de maatschappij,
een gevaar? Hoe kon dat? Ret kon immers niet zijn, dat dit
hieruit voortkwam, dat die enkelingen zich niet langer op
zichzelf hielden, maar zich aaneensloten. Want de maatschappij
gaf toch te zien, hoe groote resultaten bij de voortbrenging
van goederen en bij de verovering van winsten juist door die
aaneensluiting werd verkregen, hoe kon nu deze massa, immers
door pure zelfzucht saamgebonden, een maatschappelijk gevaar
zijn? Ret was immers "pure zelfzucht". Wij hoorden het
dagelijks, hoe verderfelijk het is, op economisch terrein de
gelding van zedelijke beginselen te veronderstellen. Nu, deze
massa werd door zedelijke manimen niet op een dwaalspoor
gebracht. Zij begeerde niets dan macht, om die aan te wenden
in het eigen belang. En toch was het socialisme een maatschappelijk gevaar? Zulke overwegingen kwamen wel eens
Ope Men vroeg zich wel eens af, een oogenblik, of die socialisten
niet, maar nu van arbeidsstandpunt, dezelfde beginselen
gingen toepassen, die van ondernemersstandpunt zoo vaak
geprezen waren als deugdelijk.
Maar over het algemeen bekommerde men zich niet al te zeer
om dergelijke vragen. Ret socialisme was, zoo wist men het
algemeen, een beroep op de ontevredenheid der massa, een
beroep, dat uitging van onderstellingen, die wetenschappelijk
onjuist waren bevonden en dat werd bezield door verwachtingen,
waarvan het hersenschimmige wetenschappelijk was aangetoond.
Met recht mocht dus worden verwacht, dat het voorbij zou gaan,
naarmate ervaring en betere voorlichting de massa had doordrongen van de gezonde opvatting. Deze, die reeds algemeen
was bij de burgerij, hierbij gedekt door de heeren van de
wetenschap, zou ook gemeengoed worden van de arbeiders.
Ook deze zouden weI inzien, dat het socialisme een verkeerd
ding is, aangezien het al die leden in de maatschappij, die,
doordat het hun goed ging, gebleken waren de krachtige onmisbare leden te zijn, verhinderde in hun streven om te zorgen,
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dat het hun nog beter zou gaan en om hun welvaart, die toch
ten slotte de maatschappelijke welvaart was, op steviger grondslagen te zetten. Wie het zoo maar begreep, wist, dat het
socialisme anti-sociaal was, wist ook waarom het een sociale
plicht was, het socialisme te weerstaan.
Er waren er weI, die er niet geheel gerust op waren, of bij
deze opvatting de rechte waardeering van arbeid weI in het
oog werd gehouden. Carlyle had verkondigd, dat arbeid meer
was dan genot en bezit. In den Sartor heette het: "Reb niet
"lief het genot, maar God. Dit is het eeuwige Ja, waarin aIle
"tegenstelling is opgelost; wie daarin wandelt en werkt, met
"hem is het wel",
In Past and Present: "Zalig de man, die zijnwerk gevonden
"heeft; laat hij niets anders begeeren".
En in zijn Chartism: "Vijftien stuivers per dag, twintig gulden
"per dag, tien duizend gulden zooveel per dag, noemt ge dat
"mijn eigendom? Ik schat dat op weinig; op weinig, alles, wat
"ik er mee kan koopen. Want het is weI waar, wat men heeft
"gezegd; het maakt zoo weinig uit, Op versleten schoenen, in
"rijtuig op zachte veeren en met de vier, de mensch komt altijd
"aan het eind van zijn reis. Socrates deed de reis barrevoets

"of op klompen en het liep toch best af voor hem. Zij vroegen
"hem niet, wat voor schoenen, welk rijtuig? niet: wat verdiendet
"gij? maar eenvoudig: welk werk hebt gij gedaan? - Eigen"dom, 0 broeder, zelfs van mijn lichaam heb ik slechts vrucht"gebruik. Maar mijn ziel, die God in mij blies, mijn Ik en de
"krachten, die daar schuilen; dat is het mijne en ik zal weer"staan, wie het mij ontsteelt. Dat noem ik het mijne, niet het
"uwe. Dat wil ik bewaren en er mee doen het werk, dat ik
"maar kane God heeft het mij gegeven; de duivel zal het niet
"wegnemen".
De pre diking van Carlyle had hier en daar weerklank gevonden. Daarin klonk een waardeering, waarvan men gevoelde,
dat zij moeilijk ten grondslag kon liggen aan de gewone verdediging onzer samenleving tegen hare aanvallers.
Daarin waren overwegingen, die moeilijk plaats konden vinden
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in den considerans van de "wetten", die naar het gemeen
gevoelen het maatschappelijk leven beheerschten. En er waren
menschen, die overtuigd waren, dat het leven donkerder
zou worden, wanneer Carlyle's stellingen droomen zouden
blijken te zijn.
Bovendien vroegen zij zich af, of het wel zeker was, dat men
op den rechten weg was. De lofredenaars der maatschappij
konden wijzen op ongedachte overwinningen van den mensch
over de dingen, een eerbiedwekkende uitbreiding van zijn
kennen en kunnen.
Maar Mill zeide toch maar op de bekende plaats: "Ret is
"twijfelachtig, of tot nu toe al de technische uitvindingen, die
"reeds zijn gedaan, de dagtaak van eenig menschelijk wezen
"hebben verlicht. Zij hebben een talrijker bevolking in staat
"gesteld hetzelfde leven van sloven en gebondenheid te leven
"en een grooter aantal fabrikanten en anderen om hun fortuin
"te maken. Zij hebben de levensgemakken van den tusschen"stand vermeerderd. Maar tot nog toe hebben zij niet, zelfs bij
"aanvang, die groote wijzigingen in het menschelijk lot bewerkt,
"waarvan de verwezenlijking ligt in haar aard en toekomst".
Was het zoo wonder, dat die socialisten met dat sloven en
die gebondenheid van een groot deel der bevolking geen vrede
hadden en protesteerden?
Zou het een vooruitgang zijn voor de maatschappij, indien
die stem zweeg? Toegegeven, dat hun wetenschap gebrekkig was
en hun beginselnietdeugde; washet zeker, dat, omdat zij den aanval verkeerd opzetten, de verdediging gerechtvaardigd was?
Onder hen, die door deze en dergelijke overwegingen in
beweging werden gebracht, of persoonlijk in aanraking gekomen waren met de bezwaren en nooden van het arbeidersleven, kwam het hoek van prof. Quack als de vervulling eener
behoefte. Wie het las, leefde in een andere wereld. Daar komen
de mannen aan ons voorbij, de zieners, de droomers, de dwepers,
de dichters, de teedere mannen en de geweldenaars, die voor
hunnen tijd maatschappelijke idealen hebben vertolkt, soms
getracht hebben ze te verwezenliiken, maar telkens hebben
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ondervonden, dat hun raad in den wind werd geslagen, hun
inzicht als dwaasheid werd beschouwd door de leiders in staat
en maatschappij; wier daden werden geminacht, als het moest,
tegengewerkt, wier werk werd neer~eslagen. Plato, de wijsgeer,
opent de rij, na hem volgen de Gracchen, de volksmannen, de
agitatoren. Wij worden zoo dadelijk gewaarschuwd, dat de
bronnen er zijn in de wijsgeerige bezinning, in den eisch, dat
de wereld redelijk zij, en in het hartstochtelijk verzet tegen
de verdrukking, die bij de maatschappelijke ongelijkheid gevoeld
wordt door degenen, die beneden staan.
Daarna voIgt de eerste Christelijke gemeente. Wordt hier
niet een derde bron aangewezen, het gemeenschapsgevoel, dat
geboren wordt uit de erkenning van het vaderschap Goqs?
En dan volgen in lange rij de mannen, zeer verscheiden als
de bronnen waarvan wij spraken, maar in een opzicht is er
eenheid in hun woord en hun daad, het is een pleidooi, een
strijd voor de gemeenschap.
Wat een boek. Ik herinner mij nog hoe ik het las. Ik las
het in de vrije uren, die het predikantswerk op een dorp, later
in een kleine stad, mij liet. Door mijn werk telkens in aanraking met het leven van den arbeider, het sobere lev en van
den landarbeider, of dat van den fabrieksarbeider, wat ruimer
in het geld, maar voor zijn besef eel" nog meer bekrompen
in zijn middelen, omdat zijn behoeften onwillekeurig werden
uitgezet door de waarneming van wat anderen genoten. Ik zag'
de armen, de schipbreukelingen. Ik zag de ellende van de
verwaarloosde gezinnen met een lichtzinnigen vader of een
slordige vrouw. Maar vooral zag ik ook de gezinnen van flinke
arbeiders, waar met het beschikbare werd gewoekerd, met het
kleine wonderen werden gedaan, en waar toch iedere schaduw,.
die over het leven kwam, schrik wekte, omdat men gevoelde,
dat hetgeen met zooveel zorg werd bewaard, tegen geen stoot
bestand was. Gezinnen waar de ziekte van een kind ontbering, die
van den man honger moest brengen, waar het grooter worden van
het gezin, ook als de moeder met zooveel trots de kleine toonde,
zorgen bracht, waar men niet over heen kon zien. Ik zag de
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gezinnen waar voor het sobere maal werd gedankt met een
ernst, die mij beschaamde en waar de donkere wolken, die
dreigden, werden aangezien met een lijdzaamheid en vertrouwen,
die mij stil maakten.
Als ik dan de zorgen zag komen en op die zwakke Ievens.
inslaan, dan kon ik het gevoel niet van mij afzetten, dat aan
die menschen nog iets anders verschuldigd was dan een
helpende hand of een aalmoes, dat er onrecht was in de maatschappij, al stonden al de paragraphen van het B. W. en het
S. W. ook ongedeerd overeind.
En onderwijl las ik in mijn vrije uren "de Socialisten". Ik
las daar van denkers, die geen vrede hadden met de inrichting
van de maatschappij waarin zij leefden. Zij geloofden, dat de
maatschappij redelijk zijn moest en daarom zoo ingericht moest
zijn, dat zij, die werkten, in hun werk vonden de middelen
om te leven. Zij allen waren het ten slotte eens met Carlyle's,
Teufelsdrochk, wanneer hij de spreuk opheft: Die Sache der
Annen in Gottes und Teufels Namen. Zij geloofden in een
recht, dat in het bestaande niet werd gehandhaafd, maar tot.
heerschappij gebracht kon worden; en dan het maatschappelijk
leven niet zou dooden, maar tot nieuwe gezonde ontwikkeling
zou brengen.
Onder hen waren mannen van de daad, die hun kracht en geld,
offerden om in kleineren kring te verwezenlijken een samenleving,
die beantwoorden zou aan den eisch der rechtvaardigheid, zooals
zij dien verstonden. Onder hen waren ook mannen, van de
school, van staat, maatschappij en kerk, die de massa's bijeenriepen
door den klank van hun protest tegen de dragers van het gezag;
die beweging trachtten te brengen in de arbeiderskringen, die de
werkers er toe brachten zich op te richten uit de doodende overtuiging, datalles blijven moest, als het was, door de verkondiging
dat het worden zou, zooals het moest. De mannen, die de
bevrijding beloofden uit de "moderne slavernij" zooals zij
den "vrijen arbeid" noemden, indien maar het volk wilde,
indien het maar luisteren wilde naar de nieuwe heilsleer,
die de oude moest vervangen en het ook kon, omdat zij in
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zich had opgenomen, wat in de oude de moeite waard was.
En daar tusschen door klonk bij de mannen van de utopie
en bij de mannen van de revolutie, bij anarchistische en collectivistische predikers het appel op het Evangelie. Door de eeuwen
heen klonken telkens weer de verwijten, gericht tegen de officieele
kerk, dat zij het Evangelie aan banden had gelegd terwille van
de sterken en de rijken, dat Evangelie, dat, indien het gelden
zou, wat het is, de nieuwe maatschappij zoude brengen.
Al die predikers stonden daar levend, ten voeten nit, in
dat boek en de indruk van hun woord werd eer versterkt dan
verzwakt door de kunst van den schrijver, die uit de soms
door hartstocht verwarde gedachten de kern naar voren bracht.
Ret lezen van dat boek was voor mij niet het kennis nemen
van historie, het was verkeer met menschen.
Met ongelooflijke zorg had de schrijver bijeengezocht, wat
overgebleven was van het levenswerk dier strijders, die te zeer
tegen den geest der eeuw waren ingegaan, dan dat de mannen
van hun tijd er zorg en liefde aan zouden besteden, om hun
heugenis te bewaren.
En daardoor was het boek niet een opsomming van namen,
met een dorre resumtie van leerstellingen of een kroniek van
daden, maar een uitbeelding van menschen die wij zien
werken en hooren spreken,
Dit is eigenaardig in dit boek. Wij hooren hen spreken.
Eigenlijk hen alleen, De schrijver is professor in de economie,
maar hij toont zijn wetenschap alleen door de klaarheid, waarmede hij de meest ingewikkelde behandeling van moeilijke
vragen weet te ontleden en gang en strekking weet duidelijk te
maken. Hij zelf spreekt niet; beoordeelt niet, aIleen zijn ...
bijna schreef ik "heIden" ... dramatis personae aan het woord.
Dat zwijgen van den schrijver komt niet daaruit voort, dat
hij objectief staat tegenover zijn stof. Wie leest, gevoelt, dat hij
die socialisten gelijk geeft tegenover de wereld, die hen tegenstaat,
tegenover de conservatieven, die door hen worden verontrust, de
gezaghebbers, die hen ten onder willen houden, de economie,
die niet naar hen luistert, hij geeft hun tegenover deze tegen-
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standers gelijk, al is hij het niet met hen eens. Trouwens hoe
zou dat kunnen, waar de meest onderscheiden, soms lijnrecht
tegenover elkander staande, personen en stelsels door hem
worden geteekend met een scherpte, die geen oogenblik plaats
.1aat voor een miskennen van de principieele verschillen.
Dit zwijgen van den schrijver, dit terugtreden voor de mannen,
die hij teekent, dat niet aan den aandacht kan ontgaan, is
natuurlijk opzettelijk. Wat was de drijfveer?
Deze moet ernstig geweest zijn, want zonder bezwaar was
het niet. Immers het boek was niet geschreven voor geleerden,
van wie ondersteld kon worden, dat onder het lezen de kritiek
van zelve wakker zou worden en hen in staat zou stellen, de
grondstellingen te toetsen aan eigen beginselen, de argumenten
te belichten door voldoend feitenmateriaal. Ret was duidelijk,
dat hetzich richtte tot een breeden kring, van wien aIleen
gevraagd werd voldoende belangstelling en algemeene vatbaarheid om een zoo uitgebreide uiteenzetting te kunnen volgen.
En voor de lezers, die het boek zocht, was het niet een betoog
over dingen die buiten hun leven stonden. Wat die socialisten
deden en spraken was bijna altijd van onmiddellijke toepassing
<>p de verhoudingen, waarin die lezers leefden, oefenden vaak
kritiek uit op de wijze waarop zij hun brood verdienden, verkondigde nieuwe levensidealen, beloofde nieuwen levensinhoud.
.Zoude niet meer dan een door het lezen van dit boek in de
war zijn geraakt? Ret rustige aanvaarden van het bestaande
als het natuurlijke kon moeilijk worden gehandhaafd tegenover
al die kritiek, waarvan het hoofd suisde, en het nieuwe werd
zoo weinig duidelijk bij de verwarrende verscheidenheid van
denkbeelden, die werden uiteengezet. Ik vrees dat meer dan
een de waarheid zou zeggen, indien hij de vrucht van het lezen
van dat boek weergaf met een variant op het bijbelwoord: Ret
oude is voorbijgegaan, maar het nieuwe is niet gekomen.
Ret wil mij voorkomen, dat het boek der Rerinneringen, dat
karakter van Qacks hoofdwerk verklaart, ons zijn zwijgen doet
begrijpen. Wij zien den schrijver aan het Amsterdamsch
Athenaeum als leerling van Martinus des Amorie van der
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Hoeven en de Bosch Kemper, vooral van den eerste. Martinus
van der Hoeven een hooge geest van Christelijken adel, leerling
van Plato. Een der eerste geschriften van Quack is een beeld
van dien leermeester. Wie die bladzijden, vol van diepe vereering
en eerbiedige liefde en bewondering leest, weet dat diens woord
voor de gemeenschap, gedragen door bezieling en hoogen zedelijken ernst, den leerling in de ziel is gedrongen.
Voor de menigte, ook de beschaafde, was van der Hoeven
misschien een geniale zonderling, wiens welsprekendheid haar
er toe bracht, hem te vergeven wat hij zeide. Voor Quack is
hij de profeet, die het Woord Gods sprak, de ziener, die de"
werkelijkheid der goddelijke dingen had gezien. Ret getuigenis
van van der Hoeven is voor zijn leven een blijvende kracht.
Nu, als hij zijn Herinneringen sluit, als ware het zijn levensboek,
is het met een woord van zijn leermeester. Dat woord staat op
bladzijden, waarvan hij zegt: "zij behelzen, naar mijn inzicht;
"een der diepste religieuze opvattingen, welke in mijn tijd in
nons land zijn gevoeld; opvattingen, die ik, trots veel struikelen
"en vallen, telkens weer heb aangegrepen en vastgehouden".
Maar als hij de wereld ingaat, voert hem zijn weg in de.
kringen van handel en nijverheid. Hij wordt daar geroepen tot
werk, dat, naarmate hij ouder wordt, klimt in beteekenis, dat
natuurlijk ook beslag legt op z~jn aandacht en werkkracht. In dien
kring is het woord en zijn de gedachten van van der Hoeven
vreemd. Men heeft ze hooren uitspreken, ze wellicht bewonderd,
maar geen oogenblik verondersteld, dat dit voor het volle leven be-·
doeld was en is daarom ook overgegaan tot de orde van den dag.
Quack heeft zich daardoor niet laten bevangen. In zijne
academische redevoeringen en in zijn Gids-artikelen komt hij
met vuur op voor eene andere beschouwing van leven en
maatschappij, dan hij in zijn kring ziet gelden. In zijn woord
klinkt een geluid, dat menigeen daar heeft moeten doen opzien
en ontevredenheid moest wekken. Hij vertelt het trouwens zelfdat een commissaris der S. S., hem de zaal ziende binnenkomen, onzacht mompelde: Voila la commune, qui entre. Maartot botsing kwam het niet. Waardoor niet?
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De schrijver vertelt in zijn boek: "Toen bij den strijd over
."zijn kieswet, Tak door het Amsterdamsche kiespersoneel,
"nil zeer bepaald uit conservatieven bestaande, in den steek
'nwerd gelaten, trok ik mij mismoedig uit het politiek-actieve
"streven terug. Ik miste voor een zuiver staatkundigen strijd de
"noodige kracht of hartstocht. Mijn arbeidsveld lag op het sociale
"terrein. Mijn laatste politieke rede in "de Grondwet" was een
,.,pleidooi voor Tak's uitbreiding van het kiesrecht".
Hij zegt, dat hij de noodige kracht of hartstocht mist voor
een zuiver staatkundigen strijd. Maar ik kan den indruk niet
van mij zetten, dat deze beperking tot het staatkundige meer
door het geval is aangebracht, dan door het innerlijk wezen
van den schrijver zelf.
Immers ook in andere verhoudingen zien wij hetzelfde. Men
leze op bladz. 249 de mededeeling over zijn strijd met Opzoomerof wil men, dat is het juist - den strijd van Opzoomer tegen hem.
Zoodra het zou moeten komen tot den strijd van man tegen
man ontbreekt hem daartoe de hartstocht. Hij is te gevoelig
wellicht om zich te kunnen dwingen tot dat zich terugtrekken
in zichzelf, dat voor den strijd noodig is. Ret is de bekoring
van zijn boeken, dat indringen door z\jn sympathie in het
zieleleven der anderen, zoodat hij, ook die uiterlijk zoo ver van
hem afstaan, voor ons kan doen leven. Naar rechts en links ziet
hij in woorden en daden der menschen krachten openbaar
worden, die hij eerbiedig bewondert. En met die geestelijke
houding is wellicht niet vereenigbaar wat de strijd eischt. Bij
den strijd komt het aan op het zich terugtrekken binnen de
grenzen der eigen overtuiging en het aantasten van de onopzettelijke en de bewuste dwaling in de woorden en daden der
anderen. In theorie staat het wel vast, dat dat gepaard moet
gaan met volle waardeering van den tegenstander . . . maar,
practisch is het gevoel van waardeering al te vaak een belemmering in den strijd, zooals trouwens de strijd licht onze waardeering voor den tegenstander afstompt. Zijn aanleg en zijn
omgeving werken dus samen om Quack te doen huiveren voor
den strijd. Zijn overtuiging zou hem niet toelaten zich te ont-
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houden. De oplossing van deze tegenstrijdigheid is het boek.
Rij zelf treedt op den achtergrond, maar hij zendt ze de,
wereld in, de mannen van het socialisme. In zijn boek verzekert hij hun toegang in kringen, waar hun stem anders nimmcr
zou zijn gehoord en daar konden zij nu hun werk doen. Zij
moesten de menschen wakker schudden uit den dommel. Hun
doen zien, dat de maatschappelijke ontwikkeling dezer eeuw
naast allerlei vruchten ook als noodwendige vrucht het socialisme
voortbracht. Zij moesten de menschen leeren begrijpen, dat men
hun betoogen wel kon uiteenrafelen, hen in strijd kon brengen,
den een met den ander en met zichzelven, maar dat wanneer
men daarmede gereed was, men ze weer zou zien komen. Dat
taaie bestaan hadden zij, zoo toonde hij aan, te danken, niet aan
hun dialectiek of hun feitenkennis, maar aan het feit, dat hun
bestrijders altijd weer vragen lieten openstaan, die twijfel wekten
aan de redelijkheid der maatschappij, aan de rechtvaardigheid
der grondslagen onzer samenleving.
Hij liet zien dat het verzet tegen de algemeen geldende beschouwing, telkens weer werd opgewekt door de waarneming van de:
feiten, door de toepassing op maatschappelijke verhoudingen van
erkende zedelijke beginselen; niet zelden ook, hoe het gesteund
werd door de grondstellingen der officieele economie, nu
echter niet gebruikt tot verdediging van het recht der sterken
maar om de zwakken aan te sporen zich sterk te maken. Wie
"de socialisten" leest, ziet het socialisme uit de negentiende
eeuw opkomen als een verschijnsel, even natuurlijk als de ruwe
schors aan de noordzijde van den stam, of het eelt in de hand
van den man. Ret verweer van levenskrachten, die in het
gedrang komen.
De socialisten moesten spreken ter herinnering aan een vergeten hoofdstuk in de levensleer van onzen tijd, zij moesten
getuigen, dat die arbeidersstand nog iets meer was dan de
"hands" van de fabriek, dat die menigte nog iets anders was
als massa, dat een werkelijke maatschappij geen vrede kon
hebben met verhoudingen, waar zooveel menschenlevens in de
ontwikkeling werden gestuit. Tegenover de verdediging van het

HERINNERINGEN UIT DE LEVENSJAREN VAN MR H. P. G. QUACK.

191

bestaande door het beroep op de toename van voortbrenging
en rijkdom moesten zij er op wijzen, dat volkswelvaart toch
een te breed begrip is om gedekt te worden door volksinkomen.
Dat alles moest gezegd worden. Quack wilde niet dulden,
dat die vragen op zijde geschoven werden en daartoe yond
hij al die zonderlinge boodschappers door de ontwikkelde kringen van Nederland.
Is er niet meer noodig? Is niet noodig ingaande kritiek,
schifting tusschen de graankorrels, de levenskiemen, en het
kaf: uitwerking van de eischen, die de gemeenschap, hier en
nu, stelt aan de huishoudkunde van staat en maatschappij.
Zonder twijfel, maar Quack heeft een ding gedaan en meesterlijk gedaan. Wanneer er kentering is in de publieke opinie, is
dat voor een groot deel ook zijn werk.
Heeft h\j inderdaad niet meer dan dat eene gedaan? Er is
toch meer dan dit eene boek. De vier bundels essays Zijll wel
voor een deel aanvulling van zijn hoofdwerk, maar toch ook
voor een deel uiteenzetting van eigen overtuiging. Die Gidsartikelen en aeademisehe redevoeringen, die in deze bundels
bewaard z\jn, geven uiting aan het streven, om aandaeht te
vragen voor de gemeenschap als feit en als roeping. Maar zij
geven toch niet, wat in het hoofdwerk gemist wordt, de klare
uiteenzetting van beginselen, de scherpe begrenzing der verschillende stelsels van maatschappij-beschouwing, een richtsnoer voor socialen arbeid en sociale politiek. Tot dien arbeid
prikkelt hij, soms zelfs zweept hij daartoe op, maar leiding
geeft hij niet. Hij begeeft zich niet in het strijdgewoel.
Ret boek der Rerinneringen brengt ons in de atmosfeer,
waarin dit levenswerk werd verricht, en waar wij de
gestelde grenzen leeren begrijpen. De wijze in het Oude
Testament zeide: Wat uwe hand vindt om te doen, doe dat
met uwe maeht. Martinus van der Hoeven zegt: Vooreerst
moeten wij dus sleehts dat deel van het algemeene werk der
mensehheid werken, waartoe ons God geroepen heeft. Niemand
oordeele een ander door te zeggen, dat hij iets anders deed,
dan hij te doen yond. Trouwens, al gevoelen wij een leemte
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in dit Ievenswerk, wij kunnen ook gevoelen, dat ook in deze
beperking wellicht een bron van kracht is gelegen en dat er
minder elan van Q.'s werk zou zijn uitgegaan, indien hij,
door den strijd, voor zichzelf en zijn woord de breede kringen,
die hij nu bewerkte, minder toegankelijk had gemaakt.
De gevoeligheid, die het karakteristiek is in Q.'s geestelijken
arbeid, heeft, wij wezen er reeds op, als schaduwzijde, dat wij
ons niet altijd rekenschap kunnen geven van zijn persoonlijke
verhouding tot de verschijnselen, die hij in zijne geschriften
voor ons oproept. Dat geldt ook bepaald van zijn opvatting
omtrent de beteekenis, die het Evangelie heeft voor het maatschappelijk leven. Ik bedoel hiermede niet de beteekenis van
het Christendom van onzen tijd. Hier is hij weI duidelijk.
Met allen eerbied voor hetgeen groote mannen uit Protestantschen en Roomschen kring hebben gedaan, is Quack van gevoelen,
datde kerk er niet in geslaagd is voor de volken in onzen
tijd op maatschappelijk en zedelijk gebied leidsvrouw te zijn, of wat
wellicht meer haar taak is, bezieling te geven. Zij heeft weinig te
zeggen, naar dat weinige wordt niet geluisterd en Quack geeft
de menschen daarin geen ongelijk. Maar het Evangelie zelf.
't Treft altijd weer, met hoeveel zorg, overal, waar mogelijk,

in zijn boeken de aanrakingspunten tusschen het pleit voor de
gemeenschap en de Christelijke idealen worden aangewezen.
Ret Koninkrijk der Hemelen, dat is voor hem de ware maatschappelijke vrede. Maar wanneer wij nader toezien, is het
alsof telkens het contact tusschen hem ell de Evangelische
beschouwing verbroken is. Wanneer ik tracht aan te wijzen,
waarin dit m, i. zit, zeg ik tegelijk, waarom ik mij met Quack's
opvatting van het socialisme niet vereenigen kane
Aan het slot van "de Socialisten" kenschetst Q. de strekking
daarvan als een kreet voor de gemeenschap. Zeker is die
schets juist. Maar wie nu zou verwachten, dat, aangezien die
gemeenschap een gemeenschap van menschen is, duidelijk zal
zijn geworden, wie de menschen zijn, waaruit die gemeenschap
wordt opgebouwd, wordt niet bevredigd.
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Die oudere socialisten en de anarchisten hebben een opiimistische beschouwing van den mensch. De stoffelijke en
zedelijke ellende, die wij in de samenleving waarnemen, is te
overwinnen indien de omgeving slechts wordt gewijzigd. Noch
Owen, noch Fourier, noch de anarchisten dachten er aan dat
bij een volmaakten gemeenschapsvorm uit de menschen zelf,
die in die gemeenschap zouden leven, de storende machten
zouden opkomen, die ook van het beste een werktuig ten
kwade zouden maken. Aan deze optimistische beschouwing
meen ik ook toe te moeten schrijven, dat zij de menigte niet
In beweging konden brengen, Instinctmatig, zonder studie van
anthropologie en ethiek, gevoelden de menschen wel, dat een
ideaal, waarvan de verwezenlijking hing aan de gezindheid
der menschen ten goede, een utopie zou blijken.
Marx keerde de zaak om. Volgens hem zou de nieuwe maatschappij niet komen door den wil der menschen ten goede,
maar krachtens de ontwikkelingswet der maatschappij. De nieuwe
productiewijze zoude voortkomen uit de oude, omdat het niet
anders kon. Dat pakte. Hier gevoelde ieder, dat hem niets
gevraagd werd, dat "ueber die Kraft" was. Met alles overweldigende macht zoude het oude, verouderde kapitalisme teniet
gedaan worden en de nieuwe socialistische voortbrenging geboren worden. Zich daarin te verheugen, zich daarop voor te
bereiden, die ontwikkeling te verhaasten door dat oude kapitaIisme te ondergraven, welk een taak voor de arbeidersklasse,
nu nag een uitgebuit deel, straks de maatschappij.
Die oude vragen van goed en kwaad, mensch en God, waren
niet belangrijk meer. Zedelijkheid, godsdienst, zij waren niet
meer dan schuim, dat opgestegen was uit de wateren daaronder,
waar het eigenlijk levensproces zich voltrok, de verovering van
het brood.
Hoe Quack tegenoverdeze laatste beschouwingen stond, behoefde
niemand te vragen. Het zedelijk idealisme, dat zijn boeken doortrilt, verzet zich uit den aard der zaak tegen deze onttroning
van het geestelijke.
Maar die eerste? Hebben de utopisten gelijk in hun ver..
13
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trouwen op den mensch. Ik geloof het niet, en ziedaar wat mij
ook vreemd doet blijven aan zoo menige bladzijde in Quack's boeken. En ik geloof mij hierbij te mogen beroepen op het Evangelie,
waarop Quack zich ook gaarne beroept. Zeker, ook daar is een
kreet voor de gemeenschap, en het steunpunt van het Evangelie,
het kruis, is niet te benaderen in onze gedachten, dan vanuit het
gemeenschapsbegrip. Maar ik kan in het Evangelie niet anders
lezen, dan dat een mensch, zondaar, niet anders worden kan door
sociale hervorming, door wijziging van maatschappelijke omstandigheden; dat dit kan, aIleen door geloof, door bekeering. Ret
Koninkrijk der Hemelen is niet aIleen iets meer, maar ook iets
anders dan een andere samenleving en eene andere samenleving
kan dat Koninkrijk niet naderbij brengen.
In iedere samenleving zal de zonde, die woont in de menschen, die deze samenleving vormen, onrecht voortbrengen,
verscheiden zeker, maar niet minder onrecht.
Dit wordt nu reeds bevestigd door de ervaring. De zonden
der rijken zijn andere dan die der armen, maar beide, in vorm
onderscheiden, zijn in wezen een. De zonden, die wij waarnemen bij een arbeidersbevolking met lagen levensstandaard
en laag ontwikkelingspeil zijn andere dan die voorkomen in
die arbeiderskringen, die door beter loon, meerdere ontwikkeling,
deelname aan de arbeidersbeweging, op zooveel hooger peil zijn
gekomen, maar daarom is de zonde er niet minder wezenlijk.
Er is in het Evangelie geen grond om te verwachten, dat dit
in de toekomst anders zijn zal.
Of een samenleving op den grondslag van eene socialistische
voortbrenging mogelijk zijn zal, is een technisch economische
quaestie, die in de theorie wellicht niet ten volle beantwoord kan
worden. Of een zoodanige samenleving voordeel zou brengen,
of de cultuur tot nieuwe ontwikkeling zou worden gebracht,
het godsdienstig, zedelijk, verstandelijk leven er veiliger zou
zijn of vruchtbaarder, het zijn vragen van groot gewicht, maar
waarop het antwoord, voor zoover al te geven, beheerscht zal
worden door de onderscheiden waardeering van de verschillende
elementen in het geestelijke leven. Maar of er zal zijn onrecht,
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dat is, naar het inzicht, dat het Evangelie geeft in het wezen
van den mensch, geen vraag.
Daarom is het streven naar sociale rechtvaardigheid in het
licht van de Evangelische beginselen nooit het streven naar een
anderen maatschappijvorm, maar een leven in de verhoudingen,
waarin men zich bevindt, naar de goddelijke levensbeginselen.
Dat is mogelijk, omdat er in deze wereld een Koninkrijk Gods
is. In het Nieuwe Testament treft ons telkens de schijnbare
tegenstrijdigheid tusschen de omverschilligheid omtrent de
wereldsche verhoudingen en de ernstige vermaning om in deze
wereld rechtvaardig te zijn. Deze wordt opgelost, wanneer men
ziet, dat het Koninkrijk Gods nooit met eenige aardsche ordening wordtvereenzelvigd, en niet boven het aardsche leven
zweeft, maar de diepe grond, waarin al wat levende kracht
heeft, wortelt. Frederic Denison Maurice, aan wien Quack een
zijner studien wijdt, heeft dat voor onzen tijd doen zien als
niemand anders. Een nieuwe maatschappijvorm, hoe volmaakt
ook, zich te denken als een objectieve vorm van rechtvaardigheid, is onvereenigbaar met de grondslagen der rechtvaardigheid,
zooals het Evangelie die kent en die liggen in de gezindheid
jegens God en den naaste. Daarom kan Christelijk-sociaalleven
niet bestaan in de verdediging van de kapitalistische productiewijze, in welke fraaie vormen zich die verdediging ook hulle;
maar evenmin in een propaganda voor de socialistische, al is
deze propaganda nog zoo idealistisch opgezet. Evangelisch leven
is mogelijk in iederen maatschappijvorm en, in iederen vorm,
alleen doeltreffend. Dat wil niet zeggen, dat het succes zal
hebben, het tegendeel is eer te verwachten, maar dat het
vruchtbaar zal zijn.
Ret laat den maatschappijvorm niet onaangetast. Paulus keurt
in den brief aan Philemon de slavernij niet af, maar wie den
brief leest, gevoelt wel, dat wanneer de gevoelens, daar uitgesproken, doordringen, de slavernij zal moeten wankelen, immers
zij zal hare economische ratio verliezen. Maar wie gelooft, laat
God de geschiedenis maken en zoekt zelf de Gerechtigheid
te dienen.
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Zoo zie ik de beteekenis vall het Evangelie voor de maatschappij en nu is er naar mijn gevoelen bij Quack te veel
vereenzelviging vall de Evangelische beschouwing van het leven
met het terugdringen van individualisme en het doordringen
van socialisme in het leven der maatschappij. Dat kan aanleiding
zijn, dat men er toe wordt gebracht het gezag, dat aan de
rechtvaardigheid toekomt, van te zijn het goede, het goddelijke
toe te kennen aan een uitwendigen levensvorm, die, hoe voortreffelijk ook, nooit meer is dan een middel, dat in handen
van de menschen, zooals zij zijn, het goede, het goddelijk recht
zeker niet zal verwerkelijken. Ret Koninkrijk komt niet met
uiterlijk gelaat.
Ret zij verre van mij te beweren, dat zulk veruitwendigd
Christendom in de lijn ligt van Quack's streven. Ik kan echter
.niet loochenen, dat ik den indruk heb dat het meer dan eens
de vrucht van zijn werk is geweest, en juist waar ik deze
weken weer eens in zijn werken heb geIeefd en mij aan zijn
idealisme heb verkwikt, scheen het mij goed rekenschap te
geven, van wat in zijn werk mij onbevredigd laat. Onbevredigd
doch niet ondankbaar. Want al geloof ik niet, dat de volgende
geslachten den vrede op aarde zullen aanschouwen, den waren
vrede, verwerkelijkt in de uitwendige vormen der samenleving
van volken en menschen; wel geloof ik, dat wie de harten
van menschen doet branden van verlangen naar de gerechtigheid,
iets van dat werk doet, dat niet verloren gaat. Zeker is het,
dat velen door het lezen van de boeken van Quack ontevreden
zijn gemaakt met de wereld en met zichzelf, en aangespoord
zijn om meer te doen en beter te doen in den strijd voor sociale
rechtvaardigheid; het is de weldadige indruk, dien het boek
der Herinneringen achterlaat, dat deze man met zijn rijk en
veelzijdig leven dit als de kostbaarste vrucht van zijn werk
zal beschouwen.

De herwonnen vrede.
DOOR

Q. A. DE RIDDER.

Van zijn verren tocht was hij vermoeid thuisgekomen en nu
zat hij voor het raam van zijn kamertje uit te staren naar het
tintenspel aan de westerlucht.
Ret was een schoone Octoberdag geweest en in de verre
ruimten van de herfstige velden had de zon haar lichtglansen
geschenen, ze vervullend met eindelooze zangen.
Dien dag was hij uit geweest. In een naburig dorp woonde
een collega van hem van vroeger, die daar sinds enkele maanden
hoofd was eener pas opgerichte school. Het was een mooizangende sympathie, welke tusschen hen beiden gegroeid was
in dien orngang van dat enkele jaar, dat ze sarnen aan dezelfde
school waren geweest. Zijn vriend was een stil, teruggetrokken
man, die zich maar moeilijk kon geven, maar hem was het
gelukt in zijn leven te komen als de goede vriend, tot wien
men vertrouwde dingen zegt, En goede uren had hij doorgebracht in het kleine onderwijzersgezin, dat nu sinds korten
tijd naar het naburige dorp verhuisd was.
Een trieste gang was het geweest, welke hij had moeten
maken op dezen schoonen herfstdag. Rondom hem hing de
goud-blauwe hemel als een glanzende koepel over de wijde
aarde neer en in het zongespeel van zachte herfsttinten hadden
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de verre bosschen aan den einder hun geel-bruine bladerkronen
omhooggebeurd in kransen van zacht-gouden licht. Over de
velden had die lichtzang wijde vreugden gesponnen als een teergazen sluier van haast-onzichtbaar lichtgeweef. En alom was
in de natuur de vrede van den rustdag.
En toch was het een treurige tocht naar het stille dorp, want
in het huis van zijn vriend was de dood binnengeslopen en
had er het tenger leventje van het eenig kind geeischt. Ret
was een zacht, blauwoogig wezentje geweest de weinige jaren
van haar kinderleven het kleine meisje, wier ontzielde lichaampje
nu lag te wachten op den triesten begrafenisdag. Maandenlang
was het al ziek geweest, het was nog lente, toen haar krankte
begon met het sloopen harer teere krachten, welke nimmer
bestand hadden geschenen om lang dit leventje te dragen door
den levensdag. En altijd was het een zwak kind geweest, het
blonde wezentje met den vreemden vraagblik in de argelooze
oogen, waaruit, als ware het een profetie, een onbestemd, geheim verlangen naar hooger heerlijkheid had getreurd.
Thans was hij terug van zijn verren toeht en zat hij in zijn
kamertie alleen, nog na te droomen over wat dien dag in hem
gebeurd was. En in zijn denken zag hij weer voor zieh, gelijk hij
een paar uur geleden nog zag, het jonge moederlijk-teere gelaat
van het tengere vrouwtje zijns vriends. Nog was het hem, als
hoorde hij haar innig-klankende stem in eentonig uitzeggen van
haar herinneringen met haar gestorven kind, lieve verhalen eener
bedroefde vrouw, die in zich opzingen hoort de droef-klagende
wijze der weemoed om gestorven vreugde. Zoo had hij urenlang
gezeten bij die twee. bedroefden, die hem na zijn moeder en zijn
zuster zoo lief op aarde waren geworden en wier leed hij had
willen deelen door op dezen dag in hun smart in te gaan. Voor
hem zag hij weer zijn vriend als een ouder-geleefd man na het
verlies van zijn eenig kind, dat in zijn stille leven zulk een
vreugde had gekleurd, met haar kinderliefde het licht van dit
huis was geweest. Stil had de vader maar voor zich uit zitten
staren, haast onbewegelijk en maar weinig zeggend op de
woorden van troost, welke vreemde menschen kwamen bieden
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in druk betoon van hun welgezindheid met de getroffen ouders.
En naast den vreemd-stil neerzittenden man, wiens verre
oogen staarden naar vizioenen van verleden beelden, waarin
telkens weer opliehten kwam een klein meisje met blonde haren
om het lieve, blauwoogige kindergezieht, had de moeder gezeten,
haar fluweelig-donkere oogen vertroebeld in die onzegbare smart.
In de donkere kamer, waar het kistje stond met de kleine
doode en waarheen hij nog even was gegaan om voor het
laatst het meisje te zien, waarmee hij in den voorbijen zomer
zoo vaak gespeeld had, zieh aan haar spelletje gevend als
ware hij een kleine vriend, had door een kier in de nauwelijks
gesloten luiken zieh een zonstraal heengeboord, een vreemden
gloed leggend op voorwerpen en meubelen. In de liehtbaan,
die binnenvloot en waarin duizenden glinsterende stofjes
dansten, had zijn vriend in zijn slanke hoogheid naast het
lijkje van zijn kind gestaan, zonder woorden in zijn smart, tot
plots de strakheid van zijn leed heenlosde in een nerveus
huilen, eerst als losgerukt uit zijn sehokkende borst, maar
daarna uitkalmend tot een stil, gelaten schreien.
Zoo zag hij, nu hij thuisgekomen de dingen van dien dag
overdacht, zijn vriend weer voor zieh, zooals hij hem gezien
had, toen ze samen stonden in de donkere doodenkamer van
het stille huis, hij aan de zijde van den geslagen man, die
urenlang in woordenlooze smart had voortgeleefd, in strakke
staring zijner oogen, zonder iets van het omringende leven te
zien, maar wiens smart eindelijk een uitweg had gevonden in
de lang weerhouden tranen.
In stil gepeins was hij daarna teruggegaan den verren weg
naar huis. Rondom hem rezen naar aIle zijden de beelden van
het buitenleven omhoog; over de wijd-uitliggende velden, die
in de verte werden bezoomd door hoog-rijzende, koper-glanzende
bosschen had de herfstzon haar al zaehter wordende tinten
geweven tot een de aardeomhullcnde sluier. Hoog in de luehten
waren de wolken langzaam-aan naar den avond gaan grijzen,
maar in het westen was nu een wondersehoon luehtspel begonnen.
Daar wemelde het van kleuren, welke ineenvloeiden en weer
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uiteenweken, de witte wolkjes omdroomend, welke zachtkens
voortdreven op dit late avondwonder aan. En terwijl hij daar
zoo den urenlangen weg voortliep naar huis, was de schoone
Octoberdag met zijn in zonlicht vlammend loof van geel
en bruin en goud uitgeleefd naar den herfstnacht, welke
langzaam-aan een koelte door de bladeren ging wuiven.
In het oosten was nu de hemel geduisterd naar den
nacht, met nog hier en daar een lichtere wolk, bijna onmerkbaar opkleurend tegen den egaal-grijzen avondhemel. In het
westen was het heerlijk luchtgespeel nog vermooid, nu de zon
achter de verre boomen neergezonken was, een late gloei tusschen de stammen doorlichtend, welke hun van lichtkransen
omspannen kronen ophieven in roerlooze zwijging in de alom
dekkende stilte van den naderenden nacht. De wolken aan den.
westerhemel lagen in de heerlijkheid van het avondlicht stil
aaneengerijd in den stillen luister hunner blauw-gouden randen,
terwijl een purperbaan een doorgang tusschen haar zocht, in
hooger lucht vervloeiend in schuim-vlokkig goud, doorglansd met
kleuren als van schelpen. En tusschen de boomen, die goudzwart opstreepten tegen die gulden heerlijkheid, spon de nacht
zijn blauwe neveldraden, ze zacht uitspannend tot een wade,
welke hij hoog hief boven de wei den uit.
Maar tusschen al die herfstheerlijkheid liep hij voort, zonder
bewustzijn van die pracht. En steeds bleef zijn denken in de
kleine woning, waar hij dien dag het leed had helpen dragen
en waar zijn zachte handdruk en zijn weinige gevoelige woorden
iets van troost hadden gebracht.
Maar daaraan alleen dacht hij niet. Want terwijl hij zoo voortliep langs de duisterende wegen, zich overgevend aan zijn
gedachtenspel, er niet op lettend, waar de stroom zijner wisselende herinneringsbeelden hem zou voeren, was zijn denken
als op zoovele andere dagen, weer heengeebd naar het telkens
terugkeerend gepeins aan de schoone vacantiedagen van den
voorbijen zomer. Hoe hij weer op die gedachte gekomen was,
wist hij niet, maar nu hij weer thuis zat en alles weer overdacht, terwijl om hem heen de zwarte schaduwen van den
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nacht zich om zijn neerzitten dekten als tot een fijn-gesponnen
kleed, begreep hij, dat de weemoed vall dien middag dat andere
leed had wakker gezongen en hem weer had gevoerd naar de·
blijde dagen van het verleden.
Want hij had het lieflijk beeld uit zijn vacantiedroomen weerniet kunnen bannen uit zijn denken. Al die dagen, welke hij
doorleefd had na zijn zomer-vacantie, was het lieve meisjesgestaltetje niet uit zijn herinnering geweest en telkens stond
het weer voor hem in de gouden vizioening van zijn denken...
Ret was niet zoo gemakkelijk gegaan, als hij eerst gedacht had,
toen hij zich had trachten wijs te maken, dat hij er wel gauw
over heen zou zijn. En in de maanden, welke voorbij waren
gegaan, nadat hij zijn oom had bezocht, was het hem gebleken,..
dat het een wijd-omvamende liefde was, welke in hem.
gegroeid was.
En toch kon er niets van komen. Voor hem had de gang
van het leven nu eenmaal den plicht gebracht te zorgen voor
wie hem tot heden alleen dierbaar waren geweest. En deomstandigheden, waarin hij leefde, waren zoo, dat Zijll leven
niet anders meer in te richten was, voor een derde zou in dat.
leven geen plaats meer zijn. En ware dit ook al anders geweest,
dan zou het nog onmogelijk zijn in zijn leed-leven een vreemde
te halen, om naast de genieting zijner liefde mede te dragen
zijn zwaren zorgenlast.
Maar vergeten kon hij haar niet en in de voorbije maanden
had hij gestreden tegen zijn liefde, tot ze hem telkens weer had
overmocht. Nu was hij moe van het strijden, kon hij niet op·
meer tegen de beelden zijner herinnering, welke telkens weer
zonder dat hij het wilde, optreurden in zijn denken. En
mokkend had hij ten laatste besloten dell strijd maar op te
geven en vrij te laten gaan het telkens terugkeerend spel van
zijn liefde-gepeins.
Dat had hem ontevreden gemaakt. Zoolang hij gestreden had,
was er een zachte aandoening in hem geweest, welke zijn
denken had vervredigd en hem na iederen strijd vooreen wijle
een zoete rust geschonken had. Maar nu hij zich niet meer
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verzette tegen zijn gedachten, ook al wist hij, dat het zijn liefde
geen bate bracht, was er een stugheid in hem gegroeid, welke
een strakke grauwheid in zijn denken spande.
En weer was het hem dien dag gegaan als altijd. In zijn
stagen voortgang langs den donkeren weg, waar langzaam-aan
tusschen de boomen door de lichtjes van den avond gingen
gloeien, was hij in zijn denken weer bij het meisje, dat hij in
den korten tijd van zijn omgang met haar zoo innig-lief had
gekregen. En weer zag hij haar in den lichtzang van den
zomerdag, zooals h\i haar op dien dag van het schoolfeest had
gezien in den grooten tuin, waar de kinderen hadden gespeeld,
met haar naar het licht geheven gelaat, waarop de zon haar
glansplekken sprankelde, terwijl ze voortzweefde tusschen de
kleine meisjesschaar.
Telkens als hij aan haar dacht, zag hij haar z60. Of o6k wel
zooals hij haar gezien had bij haar thuis, toen ze voor het
orgel stond, terwijl hij de melodie, welke ze zong, voor haar
speelde. 't Was hem nog, als hoorde hij de inniging harer stem
in de wijze, welke opkwijnde in zijn ziel, een zacht-neuriend
verlangend, dat geheimend door zijn denken droefde, wekkend
een weeke smart, zaeht opklagend als een kreet in nood.
Zoo zag hij haar weer voor zich op dien verren tocht naar
huis. Maar terwijl de avondhemel een kalmen vrede over de
nacht-aarde welfde en hij zonder daarvan bewust te genieten,
de rust daarvan onderging, had hij tech gevoeld op dien stond,
dat de oude weemoed weer was gewakkerd, zonder dat de"
navrante bitterheid, welke dien middag van hem geweken was,
.zich weer nestelde in zijn ziel.
In het donker van zijn kamertje, waar de naeht sinds lang
zijn fulpen zwaehtels om zijn roerloos zitten had heengevlijd,
overdacht hij weer de voorbije dingen van dien dag. Ret verdriet, dat hij meegeleden had in de verre onderwijzerswoning,
had weer in hem het oude weten gewekt, dat hij zijn leed aan
God had op te dragen, ook al mocht hij niet verwachten, dat
vervulling van zijn liefde-verlangen mogelijk was. Zooals hij de
dingen van zijn leven bezag, had hij zijn weg in andere rich-
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ting te gaan, daar, waar de plicht hem riep, om zich geheel
te geven, omdat hij geheel noodig was. Maar voor die taak,
'welke hem thans zoo zwaar te dragen viel, nu een ander en
hooger schoon dan kinderliefde in zijn leven was gaan kleuren,
zou hij steeds weer noodig hebben nabij God te zijn. Dat was
het, wat hij dien middag geleerd had in zijn eenzame overpeinzing, nadat hij zijn vriend zijn troost had gebracht.
Lang zat hij nog voor zich uit te staren naar de alom
gegroeide duisternis, waarin hij hoog opdonkeren zag de kantige
stapeling der zwarte huizen met hun licht-stralende vensteroogen, De avondgeluiden van het stadsleven drongen tot hem
-door zonder dat hij het zich klaar bewust werd. Maar diep in
.hem zongen vreemde stemmen van een leed, dat gelenigd zou
worden, zoo hij de oogen maar ophief naar de rozige klaarten,
welke gingen lichten boven de bergen zijner vertwijfeling, welker loodrechte wanden hem z60 langen tijd hadden benauwd.
Dien nacht mocht het denken hem nit den slaap houden,
maar in zijn ziel juichte op, eerst schuchter, maar allengs ster.ker een jonge vreugde, welke niet van de wereld was.
Hij was als buiten de wereld, want terwiji zijn van ontroering
bevend lichaam beweegloos lag uitgestrekt op zijn legerstee,
voer zijn ziel omhoog naar de regionen van het ongeschapen
licht, gelijk een uit donker-nauw omhulsellosgeschoten vuurpijl
omhoog schicht in gouden vaart naar een nacht vol sterren.

Zij vieren allen hunnen zomer..
DOOR

HEINRICH PETERMEIJER.

Of ook 't getij wat later viel,
De zwerver en de bleeke droomer
(Bedaarde ik mijn ontruste ziel)
Zij vieren allen hunnen zomer.
Nog zijn de nachten vreemd en kil
En langs de wegen zwiert geen zanger .. .,
Straks kust de zon mijn twijfel stil
En deert mij 't dor seizoen niet langer.
God, maak mijn hart nog eenmaal jong,
Doorzon mijn dagen goedertieren;
Dan, zingende als ik nimmer zong,
Zal ik mijn vollen zomer vieren.

1913.

Herinnering.
DOOR

ELISE BERENDS.

Nu drijft de waterlelie zacht op 't meer
Dat zomerblauwt om volle, blanke kelken:
De zon straalt hoog en zoenend wekt ze in elken
Gesloten knop, een levell jong en teer.

Blank hangen wilgen over 't water neer;
-En uit de droom-omsponnen, gouden kelken
.Rijzen de beelden, die toch nimmer welken
Lijk afgezanten uit een reiner sfeer.
0, moeder, 'k zie u langs den vijver weer
Waar licht-gevleugelde libellen zweven
Van blad tot bloem - ze dansen, rusten even,

Zooals mijn mijm'ring over 't slapend meer.
Gij, die zoo liefdevol mij leerdet leven
U moeder, zie 'k op dezen middag weer.

Sulammith.
DOOR

JOH. VAN HULZEN.

I

Bij 't schroeiend gloeien van de Oosterzon,
Ioopt in het veld van Sunem kalm te weiden
een heerde vee, dom-droom'rig om een bron,
waarin een herderin haar vat laat glijden.
Ze zit daar vaak, de schoone Sulammith
en doet haar sober werk met trouwe handen.
Ze drenkt haar kudde . . . richt zich op en ziet
naar d'eindelooze, dommelende landen.
Wat is het schoon, dat zon-gebruind gelaat!
Ze staart en wacht, met droom-verlangend' oogen,
schoon, als een nauw-ontwaakte dageraad
met dauw en kleur'ge nevels overtogen ...

SULAMMITH.

II

Gij zijt een roos van Saron en zoo schoon,
geIijk een blanke lelie onder doornen.
Op Uwe slapen wacht een koningskroon.
Gij zijt de bloem door Salomo verkoren.
U, Sulammith, de Koning heeft U lief!
Hij zal U zoeken onder schaduw-boomen,
en, als Ge neerlegt in Uw sluimer-diep,
zal Hij U roepen, lokkend naderkomen.
Dan drijft U 't fel verlangen naar Hem uit,
en uit Zijn schoone Liefde wordt geboren
het wonderzoete, heilige geluid,
het Lied, als in den morgen 't dagegloren.
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Buitenlandsche Kroniek.
DOOR

H. L. BAARBE.

De Balkan en Aziatisch TurkiJe.
Europa heeft sedert den herfst van hetjaar 1912 veel doorleefd.
Ret hoofdstuk met het opschrift "De Balkan" in het boek del'
wereldgeschiedenis is geheel omgewerkt geworden, en aller
belangstelling richt zich thans op de vraag, wat de nieuwe
constellatie ill het Zuidoosten voor de politi eke toekomst vall
'011S werelddeel te beduiden hoeft, Maar daaraan paart zich die
andere, die ook nit het sluiten van den vrede tusschen Turkije
en Griekenland haar beteekenis niet verloor, of we nu een
periode van betrekkelijke rust tegemoet gaan, dan wel of straks
weer een nieuwe worsteling de "voorloopige regeling" zal verbreken, ell Europa nogmaals de misere van een Balkan-conflict
zal hebben door te maken.
Een Russisch staatsman heeft niet zoo lang geleden verzekerd, dat de vrede voor minstens twee jaar gewaarborgd was;
maar wie bouwt tegenwoordig nog op de verzekeringen van
officieele diplomaten, die vaak, als broodetende profeten, voorspellen wat ze liefst gebeuren zagen en nog 't vorig jaar met
hun ijdel vredegeroep bedrogen uitkwamen. Dit is niet tegen
te spreken: de gevoerde vreeselijke oorlogen hebben, in stee
van betere evenwichtstoestanden in het leven te roepen, nieuwe,
schreeuwende wanverhoudingen doen ontstaan, die als vanzelf,
na korter of Ianger tijd, nieuwe geschillen moeten uitlokken.
Ze hebben, wel verre van bevrediging te geven aan gansche
volken, gevoelens van haat en wraakzucht opgewekt, die voor
een poos onderdrukt kunnen worden, maar in later toekomst
een bittere afrekening vreezen doen.
De nieuwe grensregeling toch, als uitkomst van het ontzettende
oorlogsdrama, heeft het rassenvraagstuk in den Balkan allerminst opgelost. Honderdduizenden menschen zijn thans onderdanen
geworden van Staten, die tegenover hun nationale en godsdien-

BUITENLANDSCHE KRONIEK.

209

Btige idealen vijandig gezind staan. Driekwart millioen Macedeniers van Bulgaarschen starn en tot het Exarchaat behoorende,
.zijn aan Griekenland en Servie toegewezen, onderwierheerschappij
van hun kerkelijke organisatie en schoolinrichtingen bitter weinig
zal terecht komen. Macedonie, waarom de strijd tusschen de voormalige Bondgenooten in hoofdzaak ging, wordt nu eenmaal niet
bewoond door menschen van eenzelfde ras of van een enkele nationaliteit. Men vindt daar streken en dorpen, bewoond door Grieken,
door Serviers, door Montenegrijnen, doorAlbaneezen, door Bulgaren,
door Koetzo-Wallachen of Rumeniers, vaak op zonderlinge wijze
door e11 nevens elkander. Dit juist maakte er de handhaving van
.rust en orde zoo hoogst moeilijk voor Turkije, en ditzelfde zal ook
aan elke blijvende regeling in den Balkan, die aan de verschillende
nationaliteiten recht wil doen, steeds de grootste hinderpalen in den
weg leggen. En behalve den rassenstrijd zijn niet mindel" de godsdienstige tegenstellingen factoren, die tot allerlei twist en strijd
.aanleiding te over bieden. Eon voor een hebben de verschillende
Balkan-Staten zich afgescheiden van het Oecumenische patriarchaat van Konstantinopel en een eigen nationale kerk gesticht, en
met deze Staatskerk is de school en daardoor middellijk ook de
volkstaal en het geheele volksleven onafscheidelijk verbonden.
Wordt nu bijvoorbeeld een vroeger tot Turkije behoorend dorp met
Bulgaarsche bevolking ingelijfd bij Griekenland, dan wordt de
bevolking als vanzelf geacht terstond te behooren tot de Grieksche
nationale kerk. En evenals de kerk wordt ook de school onmiddellijk vergriekscht, Zoo gaat het overal; Servie doet desgelijks;
e11 daar Bulgarije de rekening van den laatsten oorlog thuis
.krecg, wordtBulgarije de dupe van deze nationaliteiten-opsmelting.
Nu kan men wel zeggen, dat dit proces over weinige jaren
voltooid is, en het er voorts mindel" toe doet hoe de nationaliteiten nu worden ingedeeld, want - "Serviers zijn Slaven en
Bulgaren zijn Slaven"; maar de slachtoffers van heden schikken
zich nict willig in hun lot en bij de gedupeerde partij, in casu
Bulgarije, zal de wrok over het gebeurde nog lange jaren om
voldoening blijven roepen.
Dit alles werkt zeer zeker een spoedige pacificatie op den
Balkan niet in de hand; en rekent men dan, behalve met den
stillen wrok del" verliezende partij, nog met de wrijving van
belangen tusschen de overige Balkan-Staten, dan moet mentot
de conclusie komen, dat de nieuwe geografische indeeling van
het Balkan-Schiereiland moeilijk een definitieve kan zijn, en
.dat binnen korter of langer tijd wel pogingen zullen gedaan
worden om in de grens wijziging aan te brengen. Voor korte
dagen brachten de dagbladen ons nog het bericht, dat Bulgarije
- maar zonder succes - bij Oostenrijk alle moeite deed om
een herziening van het Boekarester verdrag te bewerkstelligen.
14
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Immers, toongevende persoonlijkhcden buiten het gild der
officieele diplomaten steken het niet onder stoelen of banken,
dat, naar hun meening, niet aIleen de vrede vall Stamboel het
evenwicht in Europa's Zuidoosthoek I10g meer zal verstoren
dan dit reeds geschiedde door het tractaat van Boekarest, maar
ook dat Turkije wederom een voorname machtsfactor in ons
werelddeel geworden is, waarmee de andere Balkan-Staten nog
ernstig rekening , zullen hebben te houden, Achter de lijn
Adrianopel-i-Kirk-Kilisse kunnen de Turken te allen tijde, met
behulp van de strijdkrachten nit Klein-Azie, een stork leger
samentrekken, waarmee ze icderen aanval met succes kunnen
afsIaan; of, wat van nog meer gewicht is, b~j een mogelijk
twistgeding tusschen de Balkan-Staten, de beslissing naar die
zijde doorzetten, waar ze voor hell de beste kansen meenen te
zien. Voor alles zouden daardoor Griekenland en Bulgarije
bedreigd kunnen worden ; doch ook Servie zou niet geheel
vrijloopen, wanneer Bulgarije zich bij een conflict met dezen
buurman de hulp vall den Turk wist te vcrzekcren.
Gaan we nu eens na, wat winst ill grondgebied en bevolking
de verschillende partijen na de gevcerde oorlogcn te boeken
hebben. Rumenie staat het sterkst onder alle, gelijk het voordien reeds stond. Zijn oppervlakte ging door de aanhechting del'
Dobroedsja met 7500 vierk. kilometers, zijn bevolking met 180.000
zielen vooruit, Deze laatste bedraagt llU 7 mill. 444.000 zielen,
op een grondgebied van 138.500 vierk. kilometers. Dat geeft
een toeneming met slechts 5.3 en 2.5 'l«; Maar bij de geringe
moeite die Rumenie zich hoefde te getroosten, ell de weinige
opoffering aan menschen en geld, is de winst goedkoop genoeg
verkregen. Servie's oppervlakte wordt met 75 %, zijn bevolking
met 45 % vergroot. Nu staat deze laatste op 4 millioen 240.000
zielen, tegen vroeger 2.950.000, en het grondgebied omvat thans
83.800 vierk. kilometers, of 35.800 meer dan v66r den oorlog.
Aan Griekenland, dat, wat het cijfer betreft, het zwakste leger
in actie stelde, is het leeuwendeel van den buit toegevallen.
Zijn gebied wordt bijna verdubbeld (nu 120.000 vierk. kilometers),
zijn bevolking nam met 70 % toe en staat nu op 4 mill. 700.000
zielen. De vreugde over deze uitbreiding kan intusschen niet
onvermengd zijn, want van de 1.900.000 menschen die Hellas
meer erlangt, is geen zesde deel werkelijk Grieksch. De rest
bestaat uit Turken, Bulgaren, Serviers, Albaneezen en KoetzoWallachen. Deze onderhoorigen zullen vermoedelijk een roerig,
weinig toeschietelijk element vormen in het nieuwe geheel en
kunnen alzoo aan Griekenland heel wat zorg baren. De Turken
- zoo bedong het de Porte - mogen eerst na vier jaren
Grieken worden, als ze niet v66rdien zijn uitgeweken,
Montenegro kunnen we, wat zijn gebiedsvermeerdering betreft,
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buiten beschouwing Iaten; maar over Bulgarije is nog een apart
woordje te schrijven. Bulgarije heeft tegen de Turken het
krachtigste Ieger gesteId; een derde meer dan het Servische,
twee derden meer dan het Grieksche. De Bulgaarsche troepen
hadden de keurkorpsen del' Porte te bestrijden. Ze hebben dan
ook ongetwijfeid de zwaarste gevechten te doorstaan gehad,
behaaiden de meest beslissende overwinningen, en de winst aan
grondgebied is zoo poover. Slechts 25.000 vierk. kilometer, terwijl
de bevolking, door Thracic's gedeeltelijke aanhechting, klom
met bijna een half millioen. 't Pijnlijkst is nog voor Bulgarije,
dat het niet zoozeer gevochten heeft voor de verovering van
'I'hracie, als weI ill 't belang del' verdrukte bevolking van
Macedonie, die grootendeels tot den Bulgaarschen starn behoorde.
Dat was ook de hoofdreden, waarom het dit deel van 't vermeesterde gebied niet aan Griekenland of Servie wilde afstaan.
De fouten die de Bulgaarsche regeering heeft begaan, worden
hiermee natuurlijk niet goedgepraat; maar feit is, dat het
grootste deel van Macedonie Bulgaarsch was, wat ook genoegzaam blijkt uit de omstandigheid, dat Bulgarije uit dit gebied
75.000 vrijwilligers en recruten voor 't actieve Ieger in den
strijd tegen den Turk tot zich trok. 't Is, als men er bij bedenkt
dat Bulgarije nu ook geen goede haven aan de Ege'ische zee
he eft, dubbel hard; terwijl het eerst een oogenblik scheen, als
hadde Tsaar Ferdinand alle kans om in de Aya Sofia tot de
Charlemagne van het Oosten gekroond te worden!
En nu de vraag, wat de nieuwe constellatie op den Balkan
voor de politi eke toekomst van ons werelddeel te beduiden
heeft. Wordt er gezonnen op nieuwe combinatien, om straks,
als het eens tot afrekening komt, sterk te staan; en zoo ja, hoe
zal de groepeering dan zijn en wat is haar beteekenis voor de
evenwichtsverhoudingen in het overig Europa? Curieus genoeg,
liep reeds aanstonds na het sluiten van den vrede te Boekarest
het gerucht, dat het den actieven bemoeimgen van de Russische diplomatie weI zou gelukken om den ouden Balkanbond,
daarbij Rumenie thana inbegrepen, weer tot nieuw leven te
wekken. Maar dit viel, na al wat gebeurd was, vooralsnog
moeilijk aan te nemen. Toch wezen de berichten uit Belgrado
er op, dat Servie, nu de grensregeling met Bulgarije zoo
spoedig haar beslag had gekregen, naar een vriendschappelijke
verstandhouding met zijn overwonnen tegenstander streeft, daar
men in Regeeringskringen wel inziet, dat de Bulgaarsche
revanchezucht ten siotte toch wel eens lastig zou kunnen
worden. In ieder geval moet een pendant van de DuitschFransche betrekkingen zoo mogelijk intijds worden voorkomen,
want een samengaan van Bulgarije met Oostenrijk zou stellig
voor Servie's toekomst groot gevaar opleveren. Rumenie zou
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zeker zijn vernederden buurman met open armen in het bloc
opnemen, want het heeft niet het minste belang bij een
gespannen verhouding met Bulgarije. Maar kan men in Sofia het
verkroppen, dat Rumenie, zonder zelfs getart te zijn, de vruchtbare Dobroedsja vall Bulgarije afscheurde en zich zelf toeeigende?
Indien alzoo, dan zou toch Griekenland spelbreker in de
combinatie zijn, waarmee al heel moeilijk valt te marchandeeren ell dat te veel hartebloed aan Bulgarije heeft afgetapt,
om zoo maar weer als vriend te worden bejegend. Doeh als
het stond tusschen zijn oude bondgenooten en Turkije, wat zou
Bulgarije dan doen? Ret heet wel, dat een goede verstandhouding
met de Porte voor Bulgarije reeds wegens zijn nieuwe bezit
aan de Egotsche zee onmisbaar is. Zooals de grenzen thans
zijn afgebakend, hangt het bezit van West-Thracie uitsluitend
af van de gunst del' Turken en Grieken, daar dezen allo bruikbare
toegangen van Oud-Bulgarije naar West-Thracie ell alle strategische punten, van waaruit deze toegangen kunnen worden
beheerseht, in hun handen hebben. Maar als de Bulgaren hun
idealen ten opziehte van Adrianopel nog niet geheel hebben
prijsgegeven, moet het hun moeilijk vallen voor de Porte te
kiezen, want zelfs een alliantie met Turkije waarborgt hun nog
niet een later bezit van Saloniki of zelfs maar vall Kawalla,
waar nu de Grieken heel' en meestcr zijn.
De diplomatie del' groote Mogendheden heeft nu alle gelegenheid om de versehillende Balkan-Staten te bcwerken en voor
haar politieke oogmerken te winnen. "Le jeu des Influences",
gelijk een Fransch blad het noemde, kan thans beginnen; is

wie weet hoe lang reeds aan den gang. Wat zal er uit voort
komen met betrekking tot de positie dier Staten tegenover de
toonaangevende Mogendheden? Naar wat kant zullen ze zieh
seharen? Ret zou zeker voorbarig zijn om te beweren, dat
Rumenie zieh nu voor goed tot de Triple-entente wendt; maar
zeker is wel dat het, bij al zijn vriendschap voor Duitsehland,
diens Oostenrijkschen bondgenoot den rug heeft toegekeerd;
immers nu het van Bulgarije alles verkreeg wat het maar
verlangen kan, is Rumenie's eenige groote taak voor de toekomst
nog de vrijmaking van de vier millioen Rumenen, die nu
binnen de grenzen del' Donau-Monarchie wonen, Daartegenover
staat, dat de relaties tussehen Rumenie ell het Tsarenrijk beslist
hartelijker zijn geworden en men zelfs van zekere intimiteit
over en weer spreken kane Ging niet al het gerucht van een
verloving tussehen den zoon van den Rumcenschcn troonopvolger en de oudste doehter des Tsaren? Prins Ferdinand
is een even ijverig aanhanger van Rusland, als zijn Oom,
Koning Carol, trouw aan Duitsehland verknocht blijft, en is in
Rumenie zeker invloedrijker dan de Koning zelf. Maar al zou
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de regeering in Boekarest ook een volstrekte neutraliteit
tegenover de machtige invloeden uit de groote hoofdsteden
weten te bewaren, vast staat nu wel, dat de Driebond op
Rumenie niet behoeft te rekenen; en dat is vooral voor
Oostenrijk, zoo het nog van een actieve politiek in den Balkan
droomt, een geduchte tegenslag.
De trouw van Servie en Montenegro aan den Russischen
invloed valt niet te betwijfelen, al ware het reeds hierom,
dat die beiden aIleen bij Rusland de krachtige bescherming
vinden, die zij tegenover mogelijke Oostenrijksche ondernemingen zoo noodig hebben. Maar men mag niet vergeten, dat Servie,
vaal' den oorlog te veel een quaniite negligeable geacht, nu een
politieke macht is geworden, waarmee alle partijen voortaan
te rekenen hebben. De positie naar het Oosten van de DonauMonarchic is misschien evenzeer verzwakt door de verwonderlijke opwaking van Servie als door de zwenking van Rumenie,
Heel anders ligt het geval met Bulgarije, en op 't oogenblik
is nog niet met zekerheid te zeggen, wat koers de regeering
in Sofia zal uitsturen.
Bulgarije zal niet zoo gemakkelijk er van te overtuigen zijn,
dat Rusland onmachtig was om zijn vernedering in Macedonie
te beletten, zijn terneerwerping door Rumenie, Servie en
Griekenland tegelijk; en het zal nog minder begrijpen, dat
Rusland den Turk niet kon noodzaken om Adrianopel met het
aangrenzend gebied weer terug te geven. Reeds vaal' den
oorlog heeft Tsaar Ferdinand toenadering tot Weenen gezocht;
tijdens de vredesonderhandelingen te Boekarest heeft de Oostenrijksche diplomatie zich beijverd om een gunstige schikking
voor de Bulgaren tot stand te brengen, niet uit sympathie
voor hen, maar uit haat tegen Servie, welks invloed in
Macedonie ze tot elken prijs poogde te fnuiken. En Oostenrijk
heeft er evenzoo 't meest op aangedrongen, dat het tractaat
van Boekarest weer zou worden herzien. De politieke clientele
van Bulgarije zou dus voor Oostenrijk min of meer kunnen
opwegen tegen het verlies van Rumcnie's begunstiging; doch
wanneer de regeering te Sofia zich beslist aan den kant del'
Triple-Alliantie schaarde, zou ze misschien haar gevoel van
rancune bevredigen, maar zonder daarmee de nationale zaak
te dienen. Ret lot van Bulgarije is nu eenmaal verbonden
aan het lot van 't Slavendom, en dat kan alleen door Rusland
tot een volkomen triomf in den Balkan geraken. Er liggen,
als we wel zien, voor Bulgarije slechts twee wegen open: of
als de tijd de wonden geheeld heeft, weer, onder Ruslands
leiding, zijn plaats hernemen in dell Balkanbond, maar dan
ook voor goed afzien van Oostelijk Macedonie, of zich scharen
aan den kant van Turkije, onder bescherming van Oostenrijk,
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maar dan ook voor altoos zijn pretenties op Adrianopel en
'I'hracie laten varen. En dan dunkt het ons weinig twijfelachtig,
of het levensbelang zal Bulgarije noodzaken om zich langzamerhand weer te verstaan met de overige Balkan-Staten;
want in Adrianopel en Thracie ligt zijn toekomst. AIleen
maar, het Bulgaarsche yolk zal er, na al wat gebeurd is, niet
aanstonds toe kunnen komen om deze Iijn zijner historie weer
te volgen; en vandaar de aarzeling, de onzekcrheid die voorshands de Bulgaarsche politiek zal kenmerken.
Wat Hellas betreft, dat van nu aan logisch op de verwezenlijking van het ideaal van een "Groot-Griekenlandn moet
aansturen, is de positie duidelijk aangewezen. Nu reeds is het
een niet te onderschatten macht in het Europeesche Oosten
geworden, ell, steunend op de entente (misschien wel een
alliantie) met Servie en Rumenie inzake de handhaving van
het statu quo op den Balkan, kan het nog een belangrijke 1"01
spelen. Zonder zich formeel te binden aan de eene of de
andere combinatie van Mogendheden, staat toch wel vast, dat
de zorg voor zijn bijzondere belangen, evenals zijn traditioneele
vriendschap, Griekenland dringt naar den kant van Frankrijk,
en bijgevolg naar de Triple-entente. Daar kan de familieband
tusschen Koning Constantijn en Keizer Wilhelm niets aan veranderen. Reeds uit het feit dat de Oostenrijksch-Italiaansche
actie in Albanie op alle manieren poogde Griekenlands aandeel
te verkleinen, en de regeering in Athene van beider saamwerking ook verder alles te duchteu heeft, voIgt, dat Griekenland steun zal gaan zoeken bij krachten die tegenwicht kunnen
bieden. Als niet aIle teekenen bedriegen, is Griekenland
bestemd om een zeemogendheid te worden, die in het Oostelijk
bekken del" Middellandsche Zee een beslissende 1"01 te vervullen
krijgt. En weet het ill politieken zin goed te manocuvrceren en
voorts zijn krachten te sparen voor later, dan zullen Oostenrijk
en Italic de machtsontwtkkeling van Hellas, hoe spijtig ook
voor hen, lijdelijk hebben aan te zien. Natuurlijk kan de
nieuwe Grieksche macht zich nog van verre niet met Italic
meten, maar ras, nationaliteitsgevoel en politi eke eerzucht
moeten bij de Grioken, sinds ze zich zelf wisten aan te grijpen,
niet te laag worden aangeslagen. Hun idealen reiken over de
Ege'ische zee totaan den Bosporus en het kustgebied van
Klein-Azie, Verkondigde Von Moltke niet reeds meer dan een
halve eeuw geleden de meening, dat het herstel del" Grieksche
Keizerheerschappij te Byzantium de natnnrlijke oplossing was
van het moeilijk Oostersch probleem? De Bulgaren schoten te
kort bij hun ren naar den eindpaal; zou het nu, zij het ook
in nog verwijderde toekomst, aan de Grieken gegeven zijn om
het kleinood aan dell Bosporus te grijpen ell te houden? Men

BUITENLANDSCHE KRONIEK.

215

vergete hierbij niet, dat ook het Grieksche element in Klein-Azie
zijn beteekenis en invloed voortdurend ziet klimmen. De
bevolking der eilanden op de kust is bijna uitsluitend Grieksch.
Smyrna ell Trapezunt, waar de Grieken de meerderheid der
bevolking uitmaken, zijn de economische middenpunten van
het Griekendom in West- en Noord-Klein-Azle, dat met bewonderenswaarde liefde aan zijn vaderland hangt. Daarvan getuigen
de vaak belangrijke sommen, die rijke Grieken in Klein-Azie
wegschenken voor de oprichting van universiteiten, gymnasia,
bibliotheken, weezen- ell ziekenhuizen. Maar ook verder naar
binnen zijn er heel wat streken, waar de Grieken een compacte
rnassa vormen; en Grieksche popen en Grieksche scholen
werken ijverig ter terugdringing van den Turkschen invloed.
Men kan er verzekerd van zijn, dat bij de beslissing over
het lot der eilanden in de EgeIsche zee - die nu aan de orde
komt - weer allerlei invloeden zich zullen doen gelden en
het met de samenwerking ten deze van de Mogendheden, spijt
alle officieele betuiging van 't tegendeel, lang niet altoos vlot
zal gaan. Italianen en Grieken zijn de voornaamste mededingers
in de Levant, en de Franschen zijn, ook uit commercieel oogpunt, ongetwijfeld op de hand del' Grieken. Maar al zou de
beslissing ook zoo uitvallen, dat Griekenland weer een deel
van den buit aan Turkije moest teruggeven, terwijl nochtans
Italie enkele eilanden, bij wijze van onderpand, behield, dan
is ook dit maar een voorloopige regeling, waarop vroeg of laat
een strijd om de "brug naar Klcin-Azie" volgen moet. Van
onschatbare beteekenis is daarbij voor Griekenland het bezit
van Saloniki, en nit alles blijkt, dat men in Athene het gewicht
beseft van de dingen die te komen staan. Over de plannen tot
legerversterking deelden de bladen reeds meermalen belangrijke bijzonderheden mee, doch van meer gewicht is wel, dat
de Grieksche regeering zint op een zoodanige versterking der
marine, dat ze vertrouwen mag in de Egelsche zee elken
mogelijken tegenstander te kunnen staan. Gelijk bij de legerorganisatie een Fransche missie werd te hulp geroepen, dient
nu voor de uitrusting eener moderne Grieksche vloot een keur
vall Engelsche marine-specialiteiten van voorlichting en advies.
De heeren zijn hun werk al begonnen, en als over twee jaren
hun arbeid is afgeloopen, hoopt Hellas zoover te zijn, dat het
alle hulp van buiten voortaan ontberen kane
'I'och meene men niet, dat de Oostersche quaestie, voor wat
haar toekomstig verloop en oplossing aangaat, zich beperkt tot
de vraag wie baas zal Zijll in de Egeische zee en het aangrenzend kustgebied. In het stadium dat die quaestie nu is
ingetreden, zullen Anatolie, Syrie en Mesopotamie, ja, al de
"Bijbellanden", het tooneel worden van eenzelfden politieken
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wedijver, als waarvan we ill den Balkan de laatste dertig jaren
zooveel ellende hebben beleefd. De verbrokkeling ook van het
Turksche Rijk in Azie gaat door, al heeft met name GrootBrittanje de integriteit vroeger reeds, en nog pas weer, gewaarborgd. De groote Staten annexeeren steeds meer in Oost en
West; het kleinere verdwijnt. Let ook maar op wat aan Pcrzie
wedervaart. En zoo valt niet weI in te zien, hoe de groote
Mogendheden lijdelijk toeschouwers blijven kunnen bij het
verwordingsproces, dat de Turksche macht doormaakt. Zelfs al
zouden ze het willen, dan nog gedoogden het hun levensbelangen waarschijnlijk niet. De zaden voor een latere worsteling
zijn uitgestrooid, en de eindbeslissing kan niet altijd toeven. In
Aziatisch Turkije herleeft thans het Turksche probleem, dat zoo
lange jaren Europa bezig hield. Ook daar doen zich sterkc
emancipatie-bewegingen voor: onder de Armenische Christenen,
slachtoffers van Turksche onderdrukking, onder de Mohamedaansche Arabieren en Koerden, die door den grooten slag aan het
prestige van den Padisjah in Europa toegebracht, nieuwen moed
voor hun actie hebben gekregen. En ook hier staan weer begeerige
handen klaar om een deel van den buit weg te dragen bij het
eerste blijk van verzwakking der Turksche macht. Rusland.
aan de grenzen van Armenie, Frankrijk in Syrie en Palestina,
terwijl Engeland en Duitschland stellig niet zullen aarzelen
om een hun gevallig stuk van de erfenis zich toe te eigenen.
Klein-Azie met Armenie en Koerdistan, Mcsopotamie, Syrie
met Palestina, het vormt saam een reusachtig groot gebied,
dat, met inbegrip van de insgelijks aan Turkije behoorenc'e
westelijke kuststreek van Arabie, een oppervlakte beslaat van
niet minder dan 18/ 4 millioen vierkante mijlen, of ruim driemaal de grootte van zeg Frankrijk of Duitschland. Op dit
ontzaglijk gebied wonen thans niet meer dan achttien mlllioen
menschen, terwijl het er misschien weI vijfmaal zooveel zou
kunnen onderhouden bij betere exploitatie van dell bodem en
gebruikmaking van de voordeelen, die de geografische ligging
en gesteldheid van het land opleveren. Eens was Klein-Azie
de korenschuur voor het oude Rome der Keizers. Betrekkelijk
weinig zou er noodig zijn om in uitgebreide streken ervan de
vroegere welvaart en beschaving te doen terugkeeren. Want.
in dat land, dat thans in een toestand van wildernis en woestenlj
verkeert, hebben vroeger machtige Rijken gebloeid: aan de
vruchtbare oevers van Tigris en Euphraat de oude Rijken yap
Babylon en Assyrie, meer westelijk in Klein-Azie het rijk van
Cresus en der Diadochen van Alexander den Groote. Ret is
bekend, wat groote verwachtingen deskundigen hebben van
den opbloei van Mesopotamie, als er maar eerst voor doeltreffende besproeimg is gezorgd. De ritseling van het nieuwe
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leven, dat half Azie doortintelt, wordt ook hier vernomen.
Ell als niet alle teekenen bedriegen, zullen de oude Bijbellanden voor de toekomstige wereldgesehiedenis een beteekenis
erlangen, verre uitgaande boven het gewieht del" Balkangebeurtenissen voor de historie van het Oosten.
Er is vall zekere zijde opgemerkt, dat Turkije, als het zieh
zelf wect aan te grijpen, nog veel kan doen om zijn Aziatiseh
bezit voor zich te behouden; doeh wie het liquidatieproees der
laatste jaren nagaat, twijfelt aan de bereidvaardigheid ertoe;
ell overigens is de Turk wel in de laatste plaats gesehikt om
het gebied onder zijn schepter met heel een reeks van eeonomische en politieke hervormingen te zegenen. Naar zijn aard,
1eeft hij van zijn kapitaal en laat het aan anderen over om te
arbeiden en de vruchten van hun arbeid te genieten. We behoeven hier niet meer breed op te halen hoe het met de concessies voor de Bagdadspoor is gegaan, omtrent wier voltooimg
Duitschland en Engeland nu kort geleden tot een definitieve
afspraak gekomen zijn. Bekend is ook, dat Engeland met de
Porte een overeenkomst inzake de Perzische Golf heeft gesloten, waarbij Koweit feitelijk onder Britsch protectoraat is
geplaatst. Want wel verklaarde de onderkoning vall Indie, lord
Hardinge, dat het een voor beide partijen bevredigende overeenkomst was, "het beste bewijs dat de Engelsehe regeering
het voortbestaan van de onafhankelijkheid van het Turksehe
Rijk wensehte, en met dit Rijk ill vriendsehappelijke betrekking
wenseht te staan", - maar feit is dan toch, dat de Sultan nu
over Koweit niets meer te zeggen heeft en van zijn suzereiniteitsrechten over ander gebied in die streek voorgoed afstand
gedaan heeft. Nog voor kort verluidde, dat de Porte ook concessie voor spooraanleg aan Italic en Rusland heeft verleend,
tegen gunstige besehikkingen hunnerzijds, en aan Frankrijk gaf
zij niet mindel" dan vijf spoorwegeoneessies uit handen, op
conditie dat zij de Turksche invocrrechtcn met 4 pet. verhoogen
mag. De andere groote Mogendheden moeten daar dan hun
toestemming toe verleenen, maar zoolang hun belangen nog
evenwijdig loopen, niet botsen, kan men wel aannemen dat ze
elkander bij de ontsluiting van Klein-Azie niet zullen eontrarieeren. Duitsehland en Engeland werden het met elkander
eens; de Republiek zal bij haar "erfvijand" ook wel op geen
oppositie stuiten, als zij enkel haar spoorwegplannen wil verwezenlijken. De vraag is maar, of de Fransch-Turksche overecnkomst aan Duitschland niet mishagen zal, en dan kan aanstonds
met kraeht begonnen aan dell aanleg del" lijnen, waarvoor de
contracten reeds zijn gesloten en die binnen tien jaren voltooid
moeten zijn.
Er komen eehter, bij een beoordeeling van de toekomst van
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Aziatisch Turkije, ook nog heel andere factoren ill aanmerking,
waarvan men 11U juist niet zeggen kan dat ze ons steeds een
vreedzamen wedijver der groote Mogeudheden waarborgen, Niet
aileen dat zich onder allerlei nationaliteiten een zoo sterke
emancipatiebeweging geldcn doet, maar er werken ook allerlei
invloeden om heele streken van het Turksche bezit onder het
protectoraat van Europeesche Staten te brengen. Met name
geldt dit van Syrie en Palestina, waar de Fransche en Engelsche
invloeden het sterkst zijn, terwijl ook Duitschland er sinds lang
naar streeft om daar met alle kracht zijn uitgebreide belangen
te dienen en te behartigen. Sedert het aan Frankrijk in 't
midden der 16e eeuw gelukte, dank zij zijn sterker positie te
water en te land, aan het Habsburgsche Huis 't protectoraat
over de Roomsch-Katholieken in 't Oosten te ontnemen, was de
regeering te Parijs er steeds op bedacht om haar rechten bij
elke gelegenheid uittebreiden. In de uitoefening zijner plichten
is Frankrijk echter dikwijls nalatig geweest, zoodat Italic en
Duitschland, met name sedert Keizer Wilhelm's reis naar 't
Oosten, de bescherming hunner onderdanen zelf op zich namen,
Toch heeft, spijt alle afschilfering, Frankrijk ook heden nog
een overwegende positie in Syrie en Palestina. Al wat de op
Fransche bescherming steunende Roomsch-Katholieke kerk bezit,
staat eenerzijds onder de macht van het Patriarchaat van Jeruzalem en van het Vicariaat in Syrie, en anderzijds onder
den invloed van de in het land aanwezige orden en congregaties en van de met Rome vereenigde Syrische kerk.
Op het patriarchaat komen ongeveer 20.000 zielen, die
volgens een statistiek van 1908 door 247 missiepriesters werden
verzorgd. Tot hulp voor het missiewerk dienden dan nog 298
leekebroeders en 233 zusters. Hoofd- en nevenposten telde men
er 123, verder 122 kerken en kapellen, 76 scholen met 4500
leerlingen en een zeer groot aantal inrichtingen voor weezenverpleging of philanthropische doeleinden. Tot het Syrische
vicariaat behoorden niet meer dan 10.000 inboorlingen, maar
voor den missionairen arbeid waren een groot aantal J ezuieten
en Franciskaners werkzaam. Ret aantal Zendingsposten ell
kapellen was ook niet zoo talrijk; daarentegen werd in 500
scholen aan meer dan 37000 leerlingen onderwijs gegeven.
Vooral de Invloed del" Franciskaners, die ill 1905 al 75.000
bekeerlingen hadden gemaakt, wordt hoog aangeslagen, ell aan
hun actie met name dankt Frankrijk den overwegenden invloed
van 11U ell vroeger. Hun schoonste schepping is wel de
St. Joseph's Universiteit te Beyrouth, met het daaraan verbonden
gymnasium. III 1907 stond het aantal studenten op 700, waarvan ecn kleine 400 het "college" bezochten, In de laatste
jaren heeft deze hoogeschool ook faculteiten gekregen voor
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philosophieche, phiIologische en archaeologische studien ; ja zelfs
is er nu een hoogere handelsschool aan verbonden, in concurrentie met een Amerikaansche inrichting van dien aard. Ook
de J ezuieten en een breede reeks van andere orden werken
door hun schoolarbeid krachtig ter bevestiging van den Franschen
.invloed in Syrie, En evenmin mag onderschat, wat de beide
takken der met Rome vereenigde Syrische kerk doen ter
-versterking van den Franschen invloed daar. Saam omvatten
.ze een 700.000 zielen, met honderden scholen, kerken en
kapellen. Genoeg om te doen zien, dat Frankrijk in de actie
van al deze Roomsche Riten, die onder zijn bescherming staan,
·een krachtig middel bezit ter versterking van zijn positie in
Syrie en Palestina. En nu is het weI waar, dat de verdrijving
der Jezuieten uit de Republiek en de wet in 1901 op de
.scheiding van Kerk en Staat aan Frankrijks aanzien een
.gevoeligen knauw heeft gegeven, terwijl voorts de Griekschorthodoxe kerk en de Russische Palestina-vereeniging er op
uit zijn om den politieken invloed der "Tricolore" te breken;
.maar 't feit is niet weg te cijferen, dat Frankrijk ook zoo nog
altijd een beheerschende positie in Syrie en Palestina inneemt.
In dit verband mag ook wel de aandacht gevestigd op een
belangrijk artikel van den Franschen oud-minister Hanotaux,
onlangs in de Revue Hebdomadaire verschenen, waarin hij,
enkel ter sterking van den Franschen invloed tegenover dien
2ijner mededingers, een lans brak voor het herstel der betrekkingen met het Vaticaan. In het eerste gedeelte zijner studie
gaf hij een beknopt geschiedkundig overzicht van de betrekkingen
tusschen Frankrijk ell het Oosten, en kwam daarbij natuurlijk
ook op den oorsprong en het verleden van het Fransche
protectoraat in de Levant. Dit protectoraat bestond reeds ten
tijde van Lodewijk XIV en klimt op tot Frans I en de Kruistochten. Hoewel het bovenal als een godsdienstige zaak is te
beschouwen, heeft het ook een belangrijke politieke zijde. In
.ieder geval kan gezegd, dat het ginds veel tot de beschaving
heeft bijgedragen. I-Iet R.-Kath. protectoraat - aldus dan
Hanotaux - heeft zich vanzelf uitgebreid; dat vermogen om
.zich uit te breiden - "een zoo echt-Fransche hoedanigheid" heeft de grenzen, door overeenkomsten en verdragen, door de
noodzakelijkheid zelf voorgeschreven, verre overschreden.
Frankrijk heeft langzamerhand, ook wat andere Christelijke
gemeenschappen, zelfs uiet-Roomsche betreft, als 't ware een
zedelijke verantwoordelijkheid op zich genomen. Niemand heeft
er zich ooit over verwonderd, als het optrad om de verdrukten
op te beuren en te beschermen. Zoowel in Syrie als in Palestina, zoowel bij de Maronieten en Grieken als bij de Armeniers,
sloeg men de oogen naar Frankrijk op, als de tijd der verdruk-
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king gekomen was. Ret heeft gered, ondersteund, verlicht,
geleid; onder zijn protectie zijn toevluchtsoorden gebouwd; en
duizenden vinden nog heil in de gestichten die door de zorg
del" Franschen bestaan. De Europeesche Mogendheden, die
anders altijd geneigd zijn om de voordeelen, door een mededingster verkregen, te drukken, hebben dit "feit del" beschaving"
erkend. Zij hebben erkend, dat eenheid en discipline noodzakelijk waren bij een gemeenschappelijk optreden. En op het
Congres van Berlijn werd het R.-Kath. protectoraat van Frankrijk niet bestreden.
Dan vroeg Ranotaux zich af, 110e de huidige toestand is.
"Roever zijn we op 't oogenblik gekomen? Ret publiek weet
het niet, en misschien weet de Regeering het evenmin. Zeker
is, dat het groote werk wankelt; dat wij overal bedreigd,
bestreden en vervangen worden; dat de Fransche scholen en
het onderricht in 't Fransch verminderen; dat onze oude rechten
veracht worden, en anderen oogsten hetgeen wij gezaaid hebben. Laten wij openlijk er voor uit komen, dat dit noch eervol
noch waardig is. Maar daarom moeten wij de zaak eenvoudig
en openhartig onder de oogen durven zien. Er zijn fouten te
vreezen, zooals ik vroeger aanwecs. Men herstelle ze. Maar dit.
alles verschilt nog heel wat van 't verwoesten om te verwoesten,
zooals wij dit reeds eenigen tijd in onze kortzichtigheid doen".
Zoo sprak een liberaal oud-minister, en ook van "clericale"
zijde werd - natuurlijk niet zonder politi eke bedoeling - ernadruk op gelegd, dat de Fransche invloed meer en meer vermindert in Syrie en de Libanon-streek. Ik wil u niet verhelen, zoo schreef iemand, die reeds jaren in Beyrouth woont, aan de
Parijsche Soleil - dat de Fransche invloed hier aan 't tanen is
en wegkwijnt door den groei van het Syrisch nationalisme en
het kuipen van - Engeland, De verantwoordelijkheid hiervoor
rust 'in de eerste plaats op het Fransche consulaire corps in
Syrie, dat in zijn geheel reeds sinds jaren niet is berekend
voor zijn taak. Hierover wordt algemeen door de Syriers geklaagd.
De vertegenwoordigers van Frankrijk houden hun waardigheid
verbazend slecht op, en tevens zijn ze bctreurenswaardig weinig
beleefd. Dit hun gedrag, dat zoo vierkant ingaat tegen de
traditioneele hoffelijkheid del" Fransche natie, is voor de Syriers
een doorloopende reden tot ergernis. Frankrijk heeft dan ook
terrein verloren; ja, onder de gegeven omstandigheden verklaren sommigen een Fransch protectoraat reeds niet meer
te wenschen.
Wat Hanotaux nu voorstelde om dit "kwaad del" verwoesting"
te stuiten, doet er hier mindel" toe. Ret is bekend hoe hij
wenschte, dat de betrekkingen tusschen Frankrijk en den Pans
weer op een of andere manier zouden hersteld worden; en al
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heeft nu de premier van het tegenwoordige Kabinet, onverdacht
anti-clericaal, aanstonds verklaard, dat de huidige regeering
.zoomin als vorige regeeringen er aan denkt of aan gedacht
heeft, om betrekkingen met Rome aan te knoopen, ja, dat er
tijdens zijn ministerschap zelfs van toenadering tot het Vaticaan
nooit sprake is geweest, - llet feit teekent toch, dat een
Dud-minister, liberaal pur sang, en een liberaal blad als de
Temps) dat met hem accoord ging, niet aarzelden om Rome
weer te kennen en in zekeren zin te erkennen, als het stevigen
van den Franschcn invloed ill het Oosten er maar vruchtgevolg
van zou kunnen zijn. Ret is oak en vooral-de stijgende belangstelling van Duitschland in de dingen van 't Oosten die
Frankrijk bezorgd maakt. Met Engeland hoopt men het nog
wel te klaren, en tot een verdeeling van den buit te komen
die beide partijen tevreden stelt. 't Is voor geen tegenspraak vatbaar, dat een groot deel der Syrische bevolking,
om maar van het Turksche wanbestuur af te komen,
sympathiek gestemd is voor een Engelsch protectoraat. III tal
van grootere steden zijn zelfs al vergaderingen belegd en
petities opgesteld ten behoeve van een Britsche occupatie.
En ook door de talrijke Syrische kolonie in Egypte wordt er
krachtig voor geijverd, dat het kome tot een nauwere aaneensluiting van Syrie en Egypte, waartoe men dan all ereerst een
spoorwegverbinding wenscht tusschen Port-Said ell Jeruzalem.
Maar Engeland verstaat de kunst van het "grijpt als 't rijpt",
en houdt zich voorloopig onaandoenlijk; wat natuurlijk zijn
Franschen vriend niet anders dan aangenaam kan zijn. Anders
staat het echter met Duitschland, welks belangen, althans in
Zuid-Syrle, tamelijk wel die van de Republiek kruisen, en dat
allerminst uit pure vriendelijkheid voor Frankrijk zal willen
op zij gaan. Voor een vijf ell veertig jaren zijn de eerste
kolonisten nit Wurtemberg naar het Reilige Land getrokken en
hebben onder de moeilijkste omstandigheden zich er bovenop
gewerkt ell hun Duitsch karakter weten te bewaren. Zes meer
of minder groote kolonies zijn daaruit voortgekomen, meer in
"t bijzonder naarden kant van Jaffa en Haiffa. Ook vele andere,
niet tot de kolonien behoorende Duitschers, hebben zich met
goed gevolg in Palestina gevestigd, en talrijk zijn de weeshuizen, scholen, ziekenhuizen en hospitien, als steunpunten
voor de Duitsche cultuur. Duitsch is, na het Arabisch, Joodsch
en Turksch, misschien zelfs al de meest gesproken taal in het
Heilige Land. Duitschen invloed speurt men overal en in alles.
En vandaar dan dat de stemmen weerklank vinden, die er toe
manen, dat men niet meer den blik als gehypnotiseerd op
Anatolie en de Bagdadspoor moet gevestigd houden, maar zijn
volle aandacht schenken "aan een ander schoon land, waarbij
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Duitschland meer belang heeft dan de andere Mogendheden;
en dat is Palestina of Zuid-Syrie".
Uit een en ander voIgt wel - indien het nog betoog
behoefde! - dat Duitschland niet zal gedoogen, dat zijn
economische belangen ginds in het gedrang komen door 't voortdringen van andere Mogendheden in dit deel van Klein-Azie,
Engeland ell Frankrijk knnnen zich gewaarschuwd houden, al
meenen zij ook, dat zij hier de oudste brieven hebben en op
allerlei gronden de snperioriteit van hun belangen kunnen doen
steunen. 't Is misschien overdreven, te zeggen, gelijk gescheid
is, dat Palestina het toekomstig middelpunt vormt vall 't halldelsverkeer der geheele wereld; weshalve een wereldoorlog
om Palestina lang niet onmogelijk werd geacht; maar dat de
heerschappij over Syrie en 't Heilige Land een zeer belangrijk
element vormt in de nieuwe Oostersche quaestie, is voor ieder
kenner van den toestand buiten kijf.
Ret gezag van de Porte takelt ook in Klein-Azie al meer af
en gaat er ongetwijfeld eens geheel ten onder. Worden niet
ook reeds stemmen gehoord tell gunste van eell Arabisch
Khalifaat onder Britsche bescherming, in plaats van het
Turksche Khalifaat, dat in menig opzicht 110g slechts Mohamedaansch is in naam? Men gaat hoe langer hoe meer inzien,
dat de belangen van den Islam in vele opzichten in strijd
zijn met de belangen van Turkije; de meening wint veld, dat
het Khalifaat rechtens toebehoort aan de Koraschieten, ell dat
de Ottomanen zich gedurende eeuwen wederrechtelijk van het
bestuur hebben meester gemaakt. Maar hoe het ook loope, de
groote vraag is en blijft, wie eens in Klein-Azie als de. erfgenamen van Turkije zullen optreden, en hoe dan de verdeeling
van de kostbaarste stukken in haar werk zal gaan. Dat dit
zonder strijd van wapenen zal gebeuren, mogen we hopen, om
het behoud van den wereldvrede, doch waarschijnliik is het
niet, en men kan zich aIleen troosten met de gedachte, dat
het nog een heele poos duren kan, eer het in deze Oostersche
quaestie tot een beslissing komt.

LE ESTA FE L.

De Kennisleer van het Anqio-Amerikaamsch. Praqmaiisme. Acad.
proefschrift van T. B. ~1 u II e r. - H. P. de Swart & Zoon, 's-Gravenhage 1913. 468 blz.
In 1878 gaf de .Amerikaansche wijsgeer Ch. S. Pierce in een tijdschriftartikel de eerste, korte uiteenzetting van wat hij toen tegelijk
doopte met den naam van "pragmatislne". Sedert heeft deze eigenaardige denkrichting - want zoo wil het pragmatisme beschouwd
worden; meer als een methode, dan als een stelsel - zich merkwaardig
snel en breed ontwikkeld. In steeds wijder kring heeft het de aandacht
getrokken, en in nieuwe en oude wereld zoowel vele geestdriftige
aanhangers als vaak felle bestrij ders gevonden.
Ook ons land bleef niet buiten deze geestelijke strooming. Reeds
vroeger verschenen er kortere studie's over het pragrnatisme van de
hoogleeraren De Boer, De Bussy, Van Dijk e. a. Maar nu zijn er ten
onzent binnen een jaar tijds niet minder dan drie dissertatie's over
uitgekomen. In October 1912 promoveerde aan de Vrije Universiteit te
Amsterdam de heer J. G. Ubbink op een proefschrift, getiteld: "Ret
pragmatisme van Wilham James". Eenige maanden later volgde te
Groningen de heer R. J. F. W. Brugmans met: "De Waarheidstheorie
van W. James". En 1 Juli j.l. verwierf aan de Utrechtsche Universiteit
de heer Muller den graad van doctor in de theologie met de lijvige
dissertatie, waarvan de titel hierboven staat,
Tot nog toe nam men hier te lande tegenover deze wijsgeerige
beweging, zooal geen beslist "ablehnend", dan toch gewoonlijk een min
of meer gereserveerd standpunt in. Ook twee der drie genoemde jonge
doctoren lever den in hoofdzaak critiek; Dr. Brugmans van uit psychischmonistisch, Dr. Ubbink van uit anti-evolutionistisch, theistisch beginsel.
In Dr. Muller echter vindt het pragrnatisme thans zijn eersten beslisten
pleitbezorger in onze taal. En wie dus in het Nederlandsch eens iets
~,pro" het pragmatisme wil lezen, kan hier terecht; altiid, zoo hij niet
terugschrikt voor wat zwaren kost; die overigens over het algemeen door
Dr. M. smakelijk wordt opgediseht,
Dr M. acht het pragrnatisme niet aIleen een zeer interessant, wetenschappelijk verschijnsel, dat ons plaatst midden in de problemen van
onzen tiid, maar hij houdt het ook voor "een nuttige(n) factor op wiis-
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geerig gebied, ook als men er niet geheel mede instemt" (p. 8). Hij is
van oordeel, dat tot nog toe de Nederlandsehe publicatie's er "over het
algemeen .... te weinig recht aan laten wedervaren, soms het al te
zeer miskennen of misverstaan" (p. 3). En, waar hij zelf - ook al is hij
niet geheel blind voor sommige gebreken en schaduwzijden ervan - er
.zeer sympathiek jegens gezind is, stelt hij zich met zijn studie ten doel
om "mede te werken, zooal niet tot opwekking van sympathie, dan
toch zeker tot 'n [ulster begrip dezer nieuwe philosophic" (p. 7.).
Twee omstandigheden help en m, i. Dr. M. al bijzonder gelukkig bij het
nastreven van dit doel. Vooreerst de wijze, waarop hii zijn onderwerp
heeft begrensd. Heel de pragrnatische strooming te behandelen overschrijdt, naar het mij voorkomt, de grenzen van een academisch proefschrift, en we gens de groote hoeveelheid literatuur over dit onderwerp,
en we gens den nauwen samenhang van het pragmatisme met tal van
andere verschiinselen op het gebied van het moderne denken. Ret verdient
daarom ongetwijfeld toejuiching, dat Dr. 1\'1. zich bepaalt tot de kenmisleer
en wel van het anqlo-amerikaansche pragmatisme. Inl111erS in Amerika
en Engeland ontstond niet alleen het pragmatisme aanvankelijk, maar
mannen als de Amerikanen Dewey en W. J ames en de Engelschman
Schiller mogen nog altijd gelden als zijn voornaamste woordvoerders; en
zonder twijfel Iigt juist op kennis-theoretisch terrein hier de sleutel der
positie.
Maar dan in de tweede plaats: Dr. M. is Zuid-Afrikaan. Dit doet hem een
spelling bezigen en in zijn woordkeus, stijl en zinsbouw enkele anglicismen
binnensluipen, die de lezing van zijn boek nu [uist niet veraangenamen.
Maar anderziids bood dit het groote voordeel, dat de anglo-amerikaansche
literatuur hem meer toegankelijk was en hii, als meer vertrouwd met
angelsaksische denkrichtingen, te beter in staat is, om het pragrnatisme
bij ons toe te lichten en te verdedigen.
N a een korte inleiding, valt de studie van Dr. M. in drie hoofdstukken
uiteen,
Eerst krijgen we een schets van de voornaamste invloeden, die tot
het ontstaan van het pragmatisme hebben medegewerkt. Dr. M. tracht
aan te toonen, dat het niet geknutsel is van enkele oppervlakkige
denkers, maar geboren uit een wijsgeerig proces, onder invloed van
allerlei practische motieven en moderne neigingen. Een beknopt overzicht
der nieuwere angelsaksische philosophie laat het pragmatisme zien als
een reactie, zoowel tegen het intellectualisme en absolutisme van het
Anglo-Hegelianisme, als tegen de eenzijdigheden van een naturalistisch
empirisme. Voorts zijn de eischen van het practische leven posi tieve
factoren geweest bij de opkomst der pragmatische boweging, die [uist
een wijsbegeerte des levens, of liever nog een wijsgeerig leven wil zijn.
En eindelijk wijst Dr. M. op allerlei sociale neigingen, die hier hebben
medegewerkt, zooals britsche antipathie tegen duitsche philosophie, de
practische zin van het angelsaksische ras, de democratische geest van
onzen tij d en zoo meer.
Dan volgt als tweede en verreweg grootste hoofddeel van dit proef-
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:schrift een zeer uitvoerige uiteenzetting van de pragmatische denkwijze
en beschouwingen. Of liever, Dr. M. wijst er, ID. i. met veel kennis van
:zaken, op, hoe het pragmatisme tegemoet wil komen aan moeilijkheden,
die zich juist door de toepassing van een niet-pragmatische methode in
verschillende wetenschappen voordoen, en als het ware gepostuleerd wordt
door allerlei hervormingspogingen van den laatsten tijd op wetenschappelijk gebied. Zoo passeeren logica, mathesis, physiea, biologie en
psychologie achtereenvolgens de revue.
Voorts wiidt Dr. M. in dit deel zijner studie opzettelijk twee hoofd.stukken aan het zooveel besproken waarheidsbegrip van het pragmatisme.
Hij wijst er vooral op, dat de pragmatist onderscheidt tusschen het
beteekenis-probleem, dat voor hem prim air, en het eigenlijke waarheidsvraagstuk, dat voor hem secundair is. AIleen wat "beteekenis" heeft, d. i.
wat practisch verschil maakt, komt als "aanspraak op waarheid" bij het
waarheidsvraagstuk in aanmerking. En zulke "aanspraken op waarheid"
blijken dan in de praktijk inderdaad "waar", als zij concrete moeilijkheden
'practisch oplossen.
Het laatste hoofddeel van Dr. M.'s proefschrift geeft een critisch
overzicht van enkele toepassingen der pragmatische methode, met name in
de ethiek, de metaphysica en de religie. Het is jammer, dat dit deel zoo
bijzonder beknopt is uitgevallen: slechts veertig bladzijden. Wij begrijpen
heel goed, dat Dr. M. niet al de toepassingen van het pragrnatisme in
den breede kon bespreken. Maar, wij kunnen het niet helpen, het tweede
gedeelte van zijn boek toonde ons vooral de kracht van deze beweging
in het leveren van critiek op andere richtingen, en nu hadden wij
althans aan het slot van deze dissertatie zoo gaarne het pragrnatisme
positief, opbouwend aan het werk gezien.
Vooral is het m.i. te betreuren, dat de schrijver in dit toch theologisch
proefschrift religie en theologie zoo stiefmoederlijk behandeld heeft. In
enkele bladzij den wordt alIerlei slechts even aangestipt, wat juist zoo
dringend dieper doordenken en breedere ui twerking behoefde. Zoo, om
maar iets te noemen, kan de poging van Dr. M. (pp. 462, 463), om
Christus' woord: "Ik ben de waarheid" aan te passen aan de pragmatische
waarheidsbeschouwing toch moeiliik geslaagd heeten. Wie hier slechts
spreekt van den laatsten term in een voortgaand verificatie-proces aan
de diepste behoeften der menschheid, doet te kort aan den rijkdom van
dit absolute woord.
Onwillekeurig komt na de lezing van dit belangwekkende proefschrift
de vraag op: is de schr. geslaagd in zijn poging, om het pragmatisme te
verdedigen en aan te prijzen door het beter bekend te maken ~ 'I'en deele
ongetwiifeld, De studie van Dr. M. draagt er ill. i. toe bij om voller
- en tegenover sommige onbiIlijkheden van de critiek op het pragmatisme ook [ulster - licht op deze beweging te werpen. En ook brengt
zij' goed naar voren de groote verdienste van het pragmatisme als protest
en reactie tegen aIle absolutisme, intellectualisme, formalisme, verbalisme
-en andere eenzijdigheden van het abstracte denken. Toch rijzen er vele
bedenkingen. Is het pragmatisme zelf in zijne critiek op deze eenzijdig-
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heden niet veel te absoluut? Vervalt het niet in een tegenovergesteld
uiterste, dat het nl. het absolute, het statische, het abstracte geheel over
boord werptf In kritiek op andere denkrichtingen is het zeer zeker
krachtig, maar is dit soms zijn eenige verdienstef Wat bouwt het
zelf op~ Wat geeft het zelf, positief, thetiseh? Wij hooren telkens mooie
woorden: de pragmatist wil letten op het practische, actieve leven ; hij
wil het denken niet isoleeren van ervaring, handeling, levensbehoeften;
hij wil eenheid van theorie en praktijk, van wetenschap en Ieven in een
philosophie, waarin het leven zich zelf bewust controleert. Maar wat
blijft dit alles vaag en algemeen!
Dr. M. noemt ais een "algemeene hoedanigheid van het pragmatisme'"
zijn "gebrek aan systematische uiteenzettingen van de nieuwere beschouwingen", en wijst dan als verzachtende omstandigheden op de opkomst
van het pragmatisme als reactie, op de noodzakelijkheid om in den
aanvang polemisch op te treden, op de jeugd dezer beweging (pp. 25, 26).
Alles goed en wel, Maar ook na de systematische uiteenzetting van
Dr. M. blijven bovengenoemde bedenkingen. Niet alleen de critici moeten,
zooals Dr. M. wil (p. 468), duidelijk zeggen, welke bezwaren zij tegen het
pragmatisme hebben. Neen, maar vooral ook de pragmatisten zelve
moeten zich minder in groote woorden uitdrukken en naast hun afbrekende critiek, een heldere, gedetailleerde, positieve uiteenzetting geven
van hun oplossing van wetenschappelijke problemen.
Epe.
Dr. J. G. GEELKERKEN.

Onder open Hemet, door G. F. Has pel s. 1. Die aan de deur
staat en klopt. Utrecht, G. J. A. Ruys, 1913.

Al wat Haspels schrijft, draagt een eigen, een fijn cachet. Dat hlijkt ook
uit dit werk, dat hij schreef als een gave aan zijn vele, in 't bijzonder zijn
Rotterdamsche vrienden, ter gelegenheid van zijn zilveren ambts-jubileum.
Dit eerste deel is volgens de annonce, "bestemd voor Advent en Kerstmis
en draagt tot titel: "Die aan de deur staat en klopt",
Ret is een rijk werk.
Hoevele preeken en stichtelijke geschriften vloeien over van onbeduidendheden, herhalingen en gemeenplaatsen! Hier kan men bladzijden aantreffen,
waar bijna iedere volzin een nieuwe, frissche, vaak diepe gedachte bevat.
Ziehier een tiental regels vol fijnzinnige opmerkingen uit het stuk over
den rijken jongeling:
"Hij komt niet met leege handen. Hij brengt mee eerbied en vertrouwen
en goeden wil. Hij valt voor J ezus op de knieen (Marc. X): Goede meester,
wat zal ik qoed» doen, opdat ik het eeuwige leven hebbe? Hoe ontnuchterend
is J ezus' antwoord! Hoe roept het dezen jongen idealist, en elke idealist
is jong, tot bezinning! Deze gebruikt om het andere woord dat, waarmede
wij God aanduiden. Wie het geheel-eenige goedkoop gebruikt, misbruikt
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het; wie het gemeen maakt, vernietigt het. Nergens leeft een mensch
lichter boven zijn stand dan in het geestelijke, en daar is dronkenschap
algemeener dan in het natuurlijke. Wie den positief wil bereiken, leere
af te leven in den superlatief. Doch men noemt iemand gemakkelijker
een best mensch, dan een goed man" .....
Ieder zal moeten erkennen, dat dit in zijn soort voortreffelijk is. Ik
voeg er bij, dat het werk in zijn geheel eigenlijk aIleen te genieten is
voor geestverwanten van den schrijver. Anderen zullen hun genot weleens
verstoord zien door allerlei bedenkingen, die onder het lezen telkens bij
hen opkomen.
lk wensch Haspels een rijken zegen toe op zijn werk. Reeds verscheen
het tweede deel, dat tot ondertitel draagt: "In de schuts des Allerhoogsten.
Overdenkingen voor oud- en nieuwjaar". Nog twee deelen moeten volgen.
Een paar opmerkingen ten slotte. De eerste betreft slechts een kwestie
van vorm,
Van den rijken jongeling wordt gezegd (I 76): "Er stroomt apostelbloed
door zijn aderen. Zal hij het worden?"
Is da t correct?
Mijn tweede opmerking geldt een kwestie van taal en exegese. In het
hoofdstuk: de mensch door God gezocht, schrijft H.:
"(God) zegt in zijn zwijgen: waar zijt gij? Ik zie u niet, Adam. Waar
zijt gij, geschapen naar mijn beeld? Waar is de mensch in u? Al deze
dingen doet gij - en gij doet, gij doet - maar gij zijt niet, - waar Zi;jt gij ?"
Dat is mij nu heusch te kras! Ik moet aannemen, dat H., alvorens deze
dingen neder te schrijven, het Hebreeuwsch nog eens heeft geraadpleegd.
Maar dan heeft hij van datgene, waarop hij hier zoo den nadruk legt het zfjn -- toch niets gevonden? En is er dus geenerlei aanleiding tot die
filosofische tegenstelling: zijn tegenover doen. En moet dus deze passage,
althans in dit verband, vervallen. Want H. staat als exegeet en als schrijver
te hoog, om zich door valsch vernuft te laten leiden.
P. J. M.

Geschiedenis der christelifke kerk in tuiee leerkringen,
J. S c h 0 ute n. Nijkerk. G. F. Callenbach 1913.

door

Dit is een degelijk bewerkt overzicht del' kerkgeschiedenis, aanbevelenswaardig als handboekje voor beginners en als leiddraad bij het onderwijs.
Ret is populair geschreven, warm van toon, en niet eenzijdig. Dit laatste,
komt o.a. uit in het hoofdstuk over "de laatste halve eeuw", waarin de
woorden aan Van Oosterzee gewijd, weI even doen uitkomen tot welke
geestesrichting de schrijver behoort. Mij verwonderde 't, dat daar de naam
van de la Saussaye Sr. zelfs niet genoemd wordt.
De aanteekeningen aan het slot der hoofdstukken bevatten veel belangrijks
voor hen die, naar ik mij voorstel, dit werk gebruiken zullen,
Aardige, ouderwetsche plaatjes en portretten versieren het hoek.
P.J.M.
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Hegeliaan..~ch-theosofischeopsiellen, door M. W. Moo k. P. Dz, Veen,
Amersfoort.
De grond der dingen, door J. A. B 10k. C. M. B. Dixon en ce.,
Apeldoorn.

Wat worden er toch al een wonderlijke ding-en gedrukt! De heer Mook
redeneert heel zwaar over "de vier fasen" (bedoeld zijn vermoedelijk
"phasen"), welke hij aldus betitelt: "chaos" (waarom niet "g'aos"?) ordening - ontwikkeling - licht"; en daarna over "de noodzakelijkheid
van het toeval", Het is een geestelijke ratjetoe, waarmee ge uw maag niet
moet bederven. - Interessanter is het 27-tal kleine bladzijden, welke den
heel' Blok volstaan om ons met den "grond del' dingen" bekend te maken
Deze auteur schrijft tenminste smakelijk en weet zijn panthetsme op een
aangename manier uiteen te zetten. Een coquet boekje, naar vorm en
inhoud ; overigens niets bijzonders dan een nieuwe aanprijzing van een
.aloude en geoordeelde wereldbeschouwing,
DE M.

De Theosophie in hoofdtrekken uiieenqezei, door J. de Jag e r.
Apeldoorn, C. M. B. Dixon en Co.

Naast de bestaande handboeken over theosophie heeft dit smaakvol
uitgegeven hoek zeker recht van bestaan, omdat het een beknopte, maar
vrij volledige uiteenzetting geeft del' theosophische leer, die in andere
geschriften wel te vinden is, maar niet zoo stelselmatig bijeengebracht;
en omdat het de theosophie plaatst in verband met aan haar verwante
opvattingen. In een twaalftal hoofdstukken wordt gehandeld over "occulte
verschijnselen, occultisme, de theosophische vereeniging, de lagere mensch,
helderziendheid, magische werkingen, de hoogeremensch, rerncarnatie en
karma, remcarnatie, karma, de ontwikkeling van den kosmos, de ontwikkeling van de menschheid". Een belangwekkend boek, waarin veel materiaal
behoorlijk is geetaleerd. Overigens is het voldoende een ieder, die nog
twijfelen mocht, of christendom en theosophie tegenover elkaar staan, di t
boek in handen te geven. Ret zal hem dan spoedig blijken, dat een
verzoening tusschen deze twee geheel onmogelijk is.
DE M.

H a v e 1 0 ekE 11 i s. De We1~eld der Droomen, met toestemming
van den schrijver in het Nederlandsch vertaald door Truce Verwey,
onder toezicht van en met eene inleiding voorzien door Dr. A. W.
van Renterghem, Baarn, Hollandia-Drukkerij, 1913. 268 blz.
Een boek, dat de aandacht verdient van allen, die in psychologische
vragen belang stellen. De tocht, dien we in dit geleerde werk door de
wereld del' droomen medemaken, is in meer dan een opzicht belangrijk
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en leerzaam. We ontvangen hier, naast een overzicht over de rijke droomenliteratuur, tevens een verhelderend inzicht in de verklaringen, die de
nieuwere psychologie van de droomen zoekt te geven. Het is een bij uitstek
orienteerend boek. In een tiental hoofdstukken weet de schrijver op voor
iederen ontwikkelden leek bevattelijke wijze 't rijke onderwerp zoo te behandelen, dat de aandacht geboeid blijft. Na een inleiding worden achtereenvolgens de elementen van het droombeeld, de lqgica van den droom, de
zintuigen in den droom en de gemoedsbewegingen in den droom besproken,
Zeer belangrijke bladzijden volgen daarna over den vliegdroom, de symboliek van den droom, droomen over de dooden en het geheugen in den
droom. Het laatste hoofdstuk, dat tot titel draagt: overzicht en slot, zal
wellicht menigen lezer 't minst bevredigen, zooals dit boek mij telkens niet
't sterkst toescheen op de bladzijden, waar de geleerde opmerker den weg
del' generalisatie betrad. Gelukkig doet de schrijver dit niet al te vaak. Hij
blijft zich gewoonlijk goed bewust, dat men zich hoeden moet tegen het
willen vinden van een sleutel, die op aIle sloten past.
Freud's "ingewikkeld model van sleutel" wordt dan ook niet in staat
geacht alle sloten in het groote droomenrijk te openen (vgl. blz. 147-154).
Bij de vertaling werd behalve van den Engeischen tekst ook gebruik
gemaakt van de Duitsche vertaling van Dr. H. Kurella en werden diens
verwijzingen en opmerkingen o. a. over de beteekenis van den vliegdroom
mede in de Hollandsche uitgave opgenomen.
Een naam- en een zaakregister kunnen den Iezers goede diensten bewijzen.
Heumen,
Dr. P. SMIT.

Herakles. Roman in twee deelen door Lou i s C 0 u per u s.
L. J. Veen, Amsterdam.
,,'t Is een denn om er op te komen", las ik eens op een gevel als onderschrift eener afbeelding en ik denk eraan, nu ik met mijn recensie
aanvangen zal. Wij kunnen zeggen: 't is een deun om er door te komen,
maar we z~jn er dan nu en met iets van het gevoel, waarmee een soldaat
op de benting de vlag van het vaderland plant, heb ik de kanteelen van
Couperus' geestesbouw beklauterd, om er in de voegen del' marmerblokken
het viaggetje mijner recensie te hechten op den hoogsten trans.
De lezer kent het mythologisch verhaal van Herakles. Dit verhaal nu
heeft Couperus ons in zijn prachtig-golvend proza, zijn heliotroop-doorgeurde
taal oververteld. 't Is een vreemde wereld, waarin Couperus ons binnenvoert. Ret is de mythenwereld del' Grieken, waaraan de grootste dichters
del' oudheid hun zangen hebben gewijd. In die wereld van goden, halfgoden en heIden met de botsende plichten, de strijdende gevoelens en de
naijverige verlangens, waarboven, zelfs boven den machtigen Zeus nit, het
blinde noodlot heerscht, worden we door middel van dit prachtig-golvend
proza binnengeleid.
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Maar hoe komt het, dat het zoo lang duurt eel' onze belangstelling in
Herakles en niet onze belangstelling in Couperus taalpracht, ons tot verder
lezen noodzaakt? Is het, wijl we in die vreemde wereld zoo moeilijk in
kunnen komen? Misschien ten deele. Wij, menschen van deze nuchtere
eeu w, opgevoed als we zijn bij het realisme van onzen tijd, waarbij we
ons op nauwkeurige wijze uitrrlijk en innerlijk laten beschrijven, hebben
er inderdaad eenige moeite mee in het rijk del' my then, waar een mystisch
waas de gestalten omnevelt, de vormen van de schaduwen te onderscheiden.
Voor ons, 20ste-eeuwers, met onze dagelijksche lectuur van gansch-gewone
dingen, is het zeker niet gemakkelijk onze oogen te doen wennen aan den
mythischen schemer, welke daar over de rondwarende gestalten hangt.
Maar toch ligt het niet geheel aan ons. Couperus had het ons wat gemakkelijk kunnen maken door bij wijze van inleiding een kort gedeelte
zijns boeks te wijden aan Herakles' verdwazing, in welke hij zijn moeder,
vrouw en kinderen doodt en welke moord bern de twaalf boetewerken
berokkent. Nu begint de roman met het boetewerk zelf, nadat eerst is medegedeeld, dat hij met de Argonauten is meegereisd uit vrees voor wat hem
verder wacht. Overigens heeft de auteur over zijn werk de kleur der
my the heengevlijd. Ret geweldige van Herakles komt vooral uit in bet
eerste deel, waar zijn strijd verteld wordt tegen leeuw en draak, terwiji
het in de fantastiscbe wereld del' mythische verscbijningen geen bevreemding mag wekken, dat zelfs voorwerpen worden bezield, zoodat over
Herakles' knots gesproken wordt als over een levend wezen. Maar bovenal
is mooi gegeven den loop van het noodlot in Herakles' verhouding tot
Admete, Hippolyte en zijn gade Deianeira. Prachtig is verder Herakles'
gang naar huis aan de zijde van Deianeira en de weemoedige angst van beiden
voor het genakende, onbekende gevaar. Oak het laatste gedeelte van het werk
is weer mooi: het sterven van Herakles en zijn innig-goedhartige liefde,
liefde, welke feitelijk weemoedig meelij is, voor Deianeira, wier ijverzucht
hem haars ondanks door het niet vermoede gif van den talisman den dood
heeft gebracht. Dan gaat Olympus voor hem open en wordt hij, de op
aarde om Hera's haat reeds beroemde, om zijn doorledsn boete met haar
verzoend.
En bovenal mooi is de verzoeningsgedachte in deze mythe gegeven. Om
Hera's haat beroemd, zou het boetewerk hem met haar verzoenen, zou
hij, de zoo naar aardsche rust-na-de-boete verlangende, worden opgenomen in hooger heerlijkheid, in de welgezindheid aller goden en zou zijn
sterven op brandenden stapel een apotheose worden van zijn geweldig bestaan, waarbij hij zich omringd zag door allen, die hem beminden en die nu
in een laatste en grootste overgave hunner liefde zich stortten in de vlammen om met hem te sterven, die hun zoo dierbaar was geweest.
Zwolle.

Q. A. DE RIDDER.
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Ed ward S til g e b au e r, Dominee Schroder. Geautoriseerde
Vertaling van J. P. Wesselink-van Rossum. 2 dln, Amsterdam, P. N.
van Kampen en Zoon.
Ziehier de quaestie-Jatho in romanvorm. En in dezen vorm een apologie
van den vermaarden Keulschen prediker, Immel's dominee Schroder is
Jatho, zijn leeringen zijn die van Jatho, zijn veroordeeling en afzetting
is die van het Spruchkollegium, de kerkelijke rechtbank om toe te zien
op de dwaalleeren in de Pruisische landskerk.
Vlot geschreven, aus einem Gusz, met schitterende bladzijden (ik verwijs
bijv. naar Schroders bezoek aan de St. Pieter te Rome), heeft dit boek een
strekking, waardoor we het niet gaarne in ieders handen zouden zien; want
het moet gelezen worden met oordeel des onderscheids.
Op dominee Schroder valt aUe licht: hij is de oprechte, de arbeidzame,
de onbaatzuchtige, de zoeker van het veriorene, de arbeider onder het
.afged waalde; zijn orthodoxe collega's daarentegen zijn (natuurlijk!) oneerlijk, bekrompen, oogendienaars, najagers van eigen eel' en eigen belang,
dogmatische Christenen zonder oog voor de praktijk des levens, een tegenstelling, die in de respectieve vrouwen dezer geestelijke heeren wordt
doorgetrokken, Zoo wordt dominee Schroder een aantrekkelijke figuur, en
zijn we geneigd te vergeten, dat hij er ook nog een leer op na houdt,
een leer, waarvoor hij eerst aarzelend, dan beslist uitkomt, en die hem
het recht niet geeft, een oogenblik langer te blijven in een kerkverband,
waarin hij krachtens genoemde leer absoluut niet thuis behoort.
Wanneer het sacrament van den doop en het avondmaal uiterlijkheden
worden genoemd, die met het wezen van het Christendom in strijd zijn,
wanneer het Christendom geacht wordt te zijn iets absoluut individueels,
zaak van persoonlijk ervaren (denk aan Jatho's Personliche Religion!);
wanneer er slechts van een praktisch Christendom sprake kan zijn (een
dogmatisch Christendom ken ik niet en wil ik niet kennen, zegt Schroder);
wanneer het orthodoxe Christendom, it la Nietzsche, een gif heet, omdat
het zalig prijst hem, die lijdt en in het middenpunt del' wereldbeschouwing
een mensch plaatst, die gestorven is voor het algemeen en daardoor zwakkelingen kweekt zonder wil ; wanneer de J ezus, die gepredikt moet worden
niet is de Messias, de eeniggeboren Zoon van God, maar de groote Menschenvriend; wanneer het dogma del' opstanding een vroom bedrog is, voor
het forum van het richtend verstand ten eenenmale verwerpelijk, en onder
opstanding niets anders moet worden verstaan dan dat J ezus en zijn leer
in elken mensch persoonlijk opstaan, die hetzelfde leert en voelt, wat Hij
geleerd en gevoeid heeft; wanneer J ezus Christus slechts Gods Zoon kan
worden genoemd, zooals wij het allen zijn en zijn moeten, en de apostolische
geloofsbelijdenis vol dwalingen wordt geacht, een belijdenis, van welke
men eiken zin op zich zelf met volle recht kan betwijfelen, . . . . . dan
eert het dominee Schroder, dat hij voor deze afwijkende meeningen onbeschroomd durft uitkomen, maar heeft niemand het recht een steen te
werpen naar het Spruchkollegium, dat dezen man uit de landskerk zet,
waarin hij niet hoort. Het ware zelfs eerlijker, wanneer dominee deze
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uitzetting niet had afgewacht. De demonstratieve huldiging van de ultravrijzinnige heeren Simon c. s. aan het slot doet dan ook denken aan de
bekende klap op de vuurpijl.
Maar een belangwekkend boek blijft het onder alles, Stilgebauer waardig,
Rotterdam.
DR. G. W. VAN BLEEK.
Jan Vel t man. De Vlaamsche scharensltjper. Nijkerk, G. F ~
Callenbach, 1913.
Nuchter, maar wel eigenaardig en frisch is de geschiedenis van dezen
eenvoudigen boerenman uit Vlaanderenland, scharenslijper geworden uit
lust om te weten en te werken, gewonnen in de stad voor het Protestantsche
geloof en op zijn manier daarvan getuigend.
Wil men een kijk hebben op het Vlaamsche leven der Iagere standen,
bizonderlijk in hun verhouding tot de kerk van Rome, op de oppervlakkigheid
van dat Roomsche leven, op den durf, die geeischt wordt om zich van
deze kerk af te wenden naar het Protestantisme, op de moeilijkheid der
Evangelisatie, men late zich leiden door dezen schrijver, die daarvan op
de hoogte blijkt te zijn.
Zooals gezegd, het boek is nuchter, zonder uitbeelding, geen kunstwerk,
maar toch weI waard gelezen te worden.
Bet Vlaamsch der gesprekken lijkt ietwat zwaar, of, wil men, stijf.
A la bonheur, dat nog al eens voorkomt, is geen Fransch.
Rotterdam.
DR. G. 'V. VAN BLEEK.

Historische Karakiers. Hortense de Beauharnais, Koningin van
Holland door Mel a t i van J a v a. Met een portret. Baarn.
Hollandia-drukkerij.
De nimmer rustende persen der Hollandia-drukkerij zijn bezig het leven
te schenken aan een reeks van "Historische Karakters", waarvan "opgemeld"
boek no. 2 is. Het is wel niet zonder bijgedachte aan de herdenkingsfeesten
van dit jaar, dat juist de "IConingin van Holland" tel" karakteriseering is
uitgezocht. Immers de rol, die Napoleons stiefdochter in de historie
gespeeld heeft, is IlU niet van dien aard, dat haar leven en karakter voor
een beschrijving all ere erst in aanmerking komen.
Maar afgezien daarvan is het wel gelukt in deze eenvoudige, onopgesmukte
levensbeschrijving ons te winnen voor de ongelukkige zuster van den
ridderlijken Eugene, voor de vrouw, die, niettegenstaande veel laster over
haar uitgestort, volgens Madame de Remusat, aan de deugd deed gelooven.
Uitteraard leest men in dit boek niets nieuws, maar wanneer de berloeling
bestaat in leesbaren vorm bekende figuren uit de historie ons nader te
brengen, dan kan men ten opzichte van dit boek spreken van een gelukte
poging en mag een aanbeveling niet achterwege blijven.
Rotterdam.
DR. G. W. VAN BLEEK.
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Deb 0 r a h A I c 0 c k. De Czaar, een verhaal uit den tijd van
Napoleon. Vertaling van J. E. van del" Waals. Met 8 platen, naar
teekeningen van J. H. Isings Jr. 's-Gravenhage. D. A. Daamen. 1913.
Goede wijn behoeft geen krans. Dit gezegde is versleten, maar waar en.
geldt ook van Alcocks bekenden roman, waarvan de uitgever Daamen ons
een 2en druk (of nieuwe uitgave?) voorlegt. Vooral in ons feestjaar, nu
de gedachten teruggaan naar Napoleons val en onze verlossing, zal menigeen
weer eens willen lezen van de debacle in de sneeuwvelden van Rusland
en den zegevierenden opmarsch del" verbondenen. Wat dit verhaal interessant
maakt, is, dat de gebeurtenissen bezien worden van Russische zijde en
zich groepeeren om de aantrekkelijke figuur van Czaar Alexander I.
Wie het boek niet kent, neme het gerust tel" hand: boeien zal het ten
einde toe.
Rotterdam.
DR. G. W. VAN BLEEK.

Van Texas naar Florida. Reisherinneringen door Hug 0 d e
V r i e s, Hoogleeraar a/d. Universiteit van Amsterdam. Haarlem,
H. D. Tjeenk Willink en Zoon, 1913.
Onder de groote Nederlandsche geleerden, die Holland's naam in den.
vreemde hoog houden, behoort de bekende Amsterdamsche hoogleeraar in
de Botanie Dr. Hugo de Vries. Gedurig toont men in het Buitenland,.
hoezeer men zijne wetenschappelijke verdiensten op prijs stelt, en telkens
is de professor er op uit, daarmede, tel" wille van ons vaderland, zijn winst
te doen.
Sprekend kwam dit weder in het najaar van 1912 uit. Hem had eene
uitnoodiging bereikt om de opening van de nieuwe uni versiteit te Houston
in Texas bij te wonen en aldaar bij die gelegenheid een tweetal voordrachten te houden. Prof. de Vries voldeed aan dat verzoek en vertegenwoordigde er dus de hollandsche wetenschap. In die glansl"ijke omgeving van
internationale geleerdheid hield hij hiermede de eer onzer kleine natie Ope
Wij waardeeren dit te meer, wanneer wij bedenken dat het hier de opening
van een universiteit gold, waarvoor haar stichter William Marsh Rice niet
mindel" dan 25 millioen gulden beschikbaar stelde en die de technische
school voor de beoefening del" toegepaste wetenschappen op het gebied
van bouwkunde en fabriekswezen in Texas staat te worden. Nadat de
plechtigheden waren geeindigd en de officieele taak van den hoogleeraar
was afgeloopen, bracht hij een bezoek aan de zuidelijke staten del' Unie,
met name aan Florida. Zoodoende heet het boek, waarin al zijne reisherinneringen zijn vervat: "Van Texas naar Florida".
Ret ligt geheel in de lijn van zijne Iievelingsstudien, dat Prof. de Vries
het gedeelte van America, dat hij bezocht, vooral nit een plant- en
landbouwoogpunt heeft bezien en besproken. Omtrent haar flora bevat
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zijn geschrift een schat van gegevens. En de schrijver behandelt ze op
de prettigste wijze. Ook een volslagen leek boeien zijne mededeelingen
over dennebosschen en savanna's, cactussen en fluweelboonen, sinaasappelenen katoencultuur, en de tallooze planten, die hij zag of die hem werden
voorgelegd. Me dunkt - vooral natuurphilosophen en aanstaande medici,
maar niet mindel" plantenliefhebbers en plantenzoekers doen goed dit
boek met nauwlettendheid te lezen. Zij zullen er van genieten en er veel
uit leeren.
Mij trof ook weder in dit boek, hoezeer de Americanen nog rekening
houden met de religie, ook daar waar deze bij ons, helaas! reeds lang op
zijde gezet werd. De inwijding van deze universiteit geschiedde door den
bisschop van Tennessee. Let wel van deze universiteit voor aanstaande
ingenieurs en bouwkundigen! Ais men zoo iets leest, gevoelt men eerst
hoezeer de religie bij ons als pri vaatzaak naar achter is gedrongen. In
datzelfde verband trof mij deze zinsnede uit het boek van Prof. de Vries:
"Als een bizonderheid van die verslagen (der reporters van nieuwsbladen)
wil ik nog even verrnelden, dat een del" reporters mij naar mijnen godsdienst
vroeg en dat ik daarop zeide, dat ik dit punt als van persoonlijken aard
en voor openbare discussie niet bestemd wenschte te zien. Ook deze m.i.
zeer private mededeeling werd 's avonds den volke van Houston verkondigd,
en wel met dikke letters". 'Vij laten dit antwoord rusten, maar zien in elk
geval in de vraag van dien reporter een vernieuwd bewijs, dat de godsdienst daar nog in het publieke leven is ingeweven en derhalve medetelt,
J. TH. D. V.
Mocht ons land in dit opzicht America volgen!

Over Opuoedinq, door Jan L i g t h art. Tweede bundel. Tweede
druk. -- Groningen, J. B. Wolters, U. M. 1913.
Jeuqdherinnerinqen, van Jan L i g t h art. Wolters, U. M. 1913.

Groningen, J. B.

Deze beide boeken - want ik zal ze maar tegelijk aankondigen, 't zijn
toch produkten van een geest - bedoelen vooral strijd te voeren tegen
de officieele opvoedkunde, tegen de "gepatenteerde paedagogen". Deze
moeten toch in den loop des tijds heel wat kwaad hebben gedaan en den
geest der aankomende onderwijzers wel in een heel nauw keurslijf hebben
gewrongen, om later boeken als die van L. noodig te maken, waarin de
veelgeplaagde, die van hun heerschappij genoeg heeft, zich op goedige
maar toch ook vaak vlijmscherpe wijze wreekt over het aan hem en vele
anderen gepleegde onrecht,
Hoe ter wereld is men er dan toch ook toe gekomen "handboeken"
over opvoeding te schrijven, en van de opvoeding een "examenvak" te
maken en een officieele paedagogiek te huldigen? De eerstbeste waarlijk
liefhebbende moeder heeft meer opvoedings-talent in haar pink, dan alle
degelijke schrijvers van degelijke "handboeken" bij elkaar. Maar als er dan
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boeken moeten zijn, en ids er moet geexamineerd worden, dan alsjeblieft ill den
,geest van Ligthart! ..... al zou ik 't ook in zeer veel niet met hem
eens zijn.
Ik geef enkele citaten uit beide boeken, want ik vind altijd, dat men
ult een paar volzinnen den geest van een schrijver al heel wat betel' leert
kennen, dan uit ellenlange besprekingen.
Eerst dit enkele zinnetje (Jeugdherinneringen, page 43).
"Denkt de verbiedzieke volwassene er wel eens aan, dat iedere nieuwe
belemmering nieuwe aan valsdriften oproept?"
Dan het volgende (Jeugdherinneringen page 37, waarbij men moet
weten, dat zijn moeder hem om zijn slecht gedrag eerst had naar bed
.gestuurd, en er hem een uur later weer kwam uithalen om hem naar het
feest te laten gaan, waarop hij zoo gehoopt had):
.... ik moet toch even een woord zeggen tel' verdediging van - mijn
moeder tegenover - de officieele paedagogiek. Die paedagogiek wou me
later doen gelooven, dat een opvoeder konsekwent moet zijn. Hij mag
niet gau w straffen, zoo dekreteerde ze, maar als hij eenmaal straft, dan
moet hij ook doorzetten; als een kind eenmaal een uur nablijven moet,
dan moet het ook een uur nablijven. Want anders, zoo gaf ze reden van
haar dekreet, werkt de straf als een ijdele bedreiging en stoort het kind
zich in 't vervolg er niet meer aan. Zoo heeft de Paedagogiek mij steeds
geleerd. En ook nu weer hoor en zie ik haar met ernstige stem en verontwaardigd gebaar de handelwijze mijner moeder afkeuren. Maar wil ik
haar - ik bedoel de Paedagogiek, de Alwijze - nu eens iets zeggen?
Mijn eigen ervaring slaat dit voorschrift vlak in 't aangezicht. Met haar
generaliseeren bederft ze al haar wijsheid ....
Eindelijk dit nog (Over Opvoeding, page 71-72):
"'Yie deze stukmakerij tegengaat, handelt m.i. verkeerd. Hij stelt de
ongereptheid van het doode ding boven de actie van den onderzoekenden
geest, En toch, hoe menigeen loopt gevaar, dat hij zijn kinderen bindt
door hun speelgoed, dat hij ze begraaft onder hun speelgoed, dat hij hen
opoffert aan hun speelgoed, zooals hij hen reeds opgeofferd heeft aan hun
meubelhuis en aan hun mooigekleedheid. Wie dien "onderzoekingsdrang"
in zijn kinderen niet wenscht te voeden door hen kostbare stukken speelgoed te doen ontleden, voor hem heb ik een afdoenden raad: Geef uw
kinderen dat speelgoed niet. Dan zijt ge er ineens af. Maar indien ge het
geeft, laat het dan strekken, zoo noodig door stukmakerij, tot wezenlijk
genot en geestelijken groei van uw kinderen en niet om hen te vormen
tot speel-marionetten".
Zoo zou er heel wat te citeeren zijn. Want deze werken bevatten een
menigte echt praktische opmerkingen en wenken, en ze roepen op iedere
bladzijde tot alle opvoeders: Geeft ons natuur en waarheid weer.
't Verheugt mij zoo, dat door een man als L. voortdurend wordt
geageerd tegen die eenzijdige verstands-richting, die zoo langen tijd ons
volk heeft vergiftigd. Met voldoening zie ik hem een lans breken voor de
oude platen van Van Lummel, "den man, voor wiens krachtigen arbeid
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en groote verdiensten onze leermeesters verzuimd hadden ons de oogen
te openen, omdat we ons blind staarden op de beqripsoorminq", *) (OverOpv. page 108.)
Ja, .waarom zouden die leermeesters de verdiensten van Van Lummel
toch wel zoo hebben miskend?
Op de volgende bladzijde weder : P. H. v, d. Leij, "die medehielp her
onderwijs in de physica te onttrekken aan de heerschappij der beqripsvorming". *)
Mag ik nu ook even glimlachen, als de Heer L. na zijn verdediging van
het "fooitje" (een gulden meer weekloon is niet hetzelfde aIs een gulden
fooien. . . .. die langzaam bijeengekregen fooien, opklimmend tot bij, tot,
aan den gulden, maken de heele week goed, dag aan dag, geven telkens
een geIuksemotie), meent nu ook onmiddellijk zichzelf te moeten verdedigen
(waarom toch ?): "Nu moet men niet zeggen: 0, die kapitalistische Jan
Ligthart is tegen loonsverhooging en wil den minderen man Iiefst met
fooien afschepen, met gunsten in plaats van met rechten" ..... !
Natuurlijk heb ik, gelijk ik reeds zeide, mijn bedenkingen, vele zelfs en
van allerlei aard, zoo zou ik met den HeerL. wel eens een woordje willen.
wisselen over zijn opvatting van de straf! Ik zal er een paar noemen niet
eens de ernstigste.
Ten eerste: ik begrijp niet, waartoe in de "J eugdherinneringen" het gebruik van al die ruwe straattaal dient. 't Kon evengoed anders.
Verder: de Heel' L. overdrijft. Hij zal zelf de laatste zijn om dat teo
ontkennen. In de praktijk stel ik mij toch voor, dat zijn methode, hoe goed,
hoe mooi ook, niet altijd zal opgaan. Hij doet mij weleens denken aan
Dickens, die ook zoo voor het kind is opgekomen, maar wiens werken
toch - dat zal ieder toestemmen - 'vaak gechargeerd zijn.
Eindelijk: 't wil er toch niet goed bij mij in, dat iemand zoo zijn vroeger
leven voor de heele wereld openlegt. Ik zal den Heel' L. niet beleedigen
door hem te vergelijken met Rousseau en zijn werk met diens "Confessions", het cynische boek, dat hij, geloof ik, vooral schreef om met zijn
eigen zoogenaamde openhartigheid te prijken, en waarmede hij zeker
niemand zedelijk heeft verder gebracht. Den Heel' L. is 't, blijkens zijn
voorrede, er om te doen, a'llen opvoeders en dus ook den kinderen van
dienst te zijn met zijn herinneringen. Maar er is toch voor mij in dat
blootleggen van aIle dingen, ook van het kinderleven, een zeker gebrek
aan teerheid, dat mij althans bij den Heer L. ietwat pijnlijk aandoet.
Everything is allowable - ook op het gebied van bekentenissen! - yes.
but everything is not profitable. Everything is allowable - yes, but everything does not build up character.
Maar overigens, alle hulde aan het werk van dezen bekwamen schrijverpaedagoog.
Niemand kan het uit de handen leggen zonder er wijzer door geworden.
te zijn,
P. J. M.
*) Ik

cursiveer, 1\1.
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Duiiscb Woordenboek door I. van Gel d ere n. 2 deelen (Nederl.Duitsch en Duitsch-Nederlandsch). Derde verbeterde en vermeerderde
uitgave. Groningen. J. B. "VoItel's. U. M.

K. ten B rug g e n cat e 's Engelsch Woordenboek, 2 deelen
(Nederl.-Engelsch en Eng....Nederl.), zesde verbeterde en vermeerderde
uitgave, bezorgd door L. van der Wal. Groningen. J. B.Wolters.U. M.
Wie Van Gelderen's Duitsch woordenboek legt naast het zoo gewichtigdoende van Sicherer en Akveld, vindt veel minder en veel meer. Ais men
bij zijn studie, wetenschappelijke of andere, af en toe het groote van S.
'en A. heeft geraadpleegd, voor een enkel woord, een enkele uitdrukking,
die niet aanstonds duidelijk was, en de foliant onvoldaan uit de handen
legde, zal men met voldoening bemerken, dat Van Gelderen ons meestal
.niet in den steek laat. Ik noem als voorbeeld het zoo vaak voorkomende:
"beziehungsweise". Bij S. en A. zoekt men het tevergeefs. Slechts wilde
ik den Heel' v. G. in overweging geven ook de veel gebruikte afkorting
van dit woord op te nemen en over 't algemeen nog wat meer aandacht
aan de afkortingen te schenken, Zoo kan men de boeken tel kens naast
elkaar leggen en zien hoe "up to date" het werk van Van G. is, hoeveel
populaire woorden en uitdrukkingen ook zijn opgenomen, hoeveel taalkennis
bier in beknopte ruimte is bijeengebracht. J uist wat de bewerker in de
voorrede van den eersten druk zegt, dat zooveel verouderd Duitsch toch
in de bestaande woorden boeken nog voorkomt, en dan door onoordeelkundigen wordt gebrnikt, om hen vervolgens tot de ontdekking te brengen
dat zij aIleen boeken-duitsch hadden geleerd - juist dat gebrek is hier
.zooveel mogelijk vermeden. Ret is dus geheel een woordenboek voor onzen
tijd en zal daarom voor het Duitsch van honderd en meer jaren terug
weleens vergeefs geraadpleegd worden. Waar het bovendien, blijkens de
laatste voorrede, onder de spitsroeden van Dr. Prick van Wely is door.gegaan (men herinnere zich diens critiek op Herckenrath's woordenboek!)
kan men er verzekerd van zijn, dat het aan strenge eischen voldoet. Op
den duur zal het natuurlijk, gelijk ieder werk van dezen aard, nog
moeten worden bijgewerkt. Ik sla een paar aan ieder bekende en door
'ieder gebruikte woorden van den tegenwoordigen tijd op: eendekker,
iuieedekker, en vind ze niet.
En zoo zijn er nog wel enkele lacunen. Maar over het geheel mag
men, voor zooveel dat bier mogelijk is, haast van volledigheid spreken.
De "allernieuwste" spelling is gevolgd. Men kent de moeilijkheid ervan
'in de Duitsche taal. Bij "fa~on" wordt bijv. verwezen naar "fasson", enz.
Ten- Bruggencate's bekend woordenboek ligt nu al in zesden druk voor
ens, Binnen twintig jaren voor een woordenboek van dien prijs (de beide
deelen f 5.40) een zesde druk, bewijst genoegzaam, hoezeer het publiek
deze uitgave weet te waardeeren. Ret is dan ook een handig, degelijk en
zaakrijk werk. De Heel' van del" Wal, die sinds de 4e uitgave de bewerker
was, heeft aangevuld, gewijzigd, verbeterd zooveel hij kon.
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Als men het Engelsch-Hollandsche deel del" 1e uitgave, dat 554 bladzijden
bevat, legt naast deze zesde, ziet men dat de laatste ruim honderd bladzijden meer telt, bewijs hoe het boek is bijgewerkt. De kwestie van methode
blijft voor een woordenbuek altijd hoogst lastig. De meeste zijn zonder
methode, en bevatten eenvoudig in alphabetische volgorde een zekere
hoeveelheid woorden en uitdrukkingen in beide talen.
Hier heeft men zich thans gehouden aan de volgende regeling: de beteekenissen van het woord in verschillende functies achter elkaar; voorbeelden, samenstellingen, afleidingen.
Men kan wel eenigszins nagaan, met hoeveel moelijkheden de bewerker
van een woordenboek te kampen heeft, om met veler wens chen rekening
te houden, en hoe hem vaak de lust bekruipt, alles van nieuws af te bewerken; vooral ook hoe moeilijk het is binnen de grenzen del" aangegeven
plaatsruimte te blijven. Ik behoor niet tot de "nerveuze gebruikers", waarvan de Reel' v. d. Wal in de voorrede spreekt, maar meen toch, om iets
te noemen, dat in een zoo goed werk als dit, woorden als [ietspomp,.
fieiszadel niet mogen ontbreken, hoewel ik begrijp, dat de vorming ervan,
naar aanleiding van de andere voorbeelden, aan het goed verstand van
den gebruiker wordt overgelaten.
Maar dit zijn ten slotte maar kleine en weinig beteekenende opmerkingen,
Over het geheel heeft men hier, wat men billijkerwijze maar eischen kan,
De firma Wolters neeft eel' van deze uitgaYen.
P. J. M.

Het huiseltjk en maatschappeli;jk leven onzer »oorouders, Proeve
van een populaire Cultuur-geschiedenis van Nederland, uitgegeven
onder leiding van Pro f. D r. R. B rug man s. Amsterdam..
Uitgevers-Maatschappij Elsevier.
Dit werk, waarvan de verschijning voor eenigen tijd door mij werd
aangekondigd, is TIU gevorderd tot de 4e aflevering. Ret wordt er met
iedere aflevering haast mooier Ope Een rijkdom van illustration doet den
voorvaderlijken tijd voor onze oogen herleven. De eerste honderd bladzijden
bevatten: "Opkomst, bloei en uiterlijk del" Nederlandsche steden", waarvan
de leider del" uitgave ook zelf de beschrijver was. Nu is een begin gemaakt
met "het huiselijk Ieven", dat door Dr. Knappert, bekend door zijn studien
over onze voorvaderen, is bewerkt. Ret laat zich aangenaam lezen. Hier
vooral vinden wij vele bekende platen: "het bruidspaar begeeft zich naar
de kerk", een huwelijksvoltrekking in de gereformeerde kerk", een van
de plaatjes uit "Sara Burgerhart", enz. Als dit werk volledig is, zal het in
zijn soort een standaardwerk zijn.
P.J.M.
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Op lichte vleugelen. Zeven liederen voor eene zangstem met
klavierbegeleiding, door R end r i k a van T u ss e n b roe k,
Die Seele cor der Himmelsthur. Duett fur Sopran- und Alt-stimme
mitKlavierbegleitung, von O. B r and t. Uitgaven van G. Alsbach en Co.,
Amsterdam.
De liederen van mej. van Tussenbroek heeten: Ons lied. - Als 't kindje
wakker wordt. - Meisje. - Meihoveke. - Hollandsch Liedje. - Mijn
kerelke. - Verstaat gij? - Zooals men ziet: veel verkleinwoorden, en in
dat genre is ook de muziek. De zonderlinge teekening, die den ornslag
dezer liederen "versiert", maakt het moeilijk geen satyre te schrijven.
En van het duet van O. Brandt is ook al weinig goeds te zeggen, Zulke
naieve woorden eischen een buitengewoon begaafd componist, en deze
muziek gaat te veel den draaiorgelkant nit.
DE 1\1.

Kerstlied voor zang, met begeleiding van harmonium en viool.
Amsterdam, W. ten Rave.
Een ongenoemde heeft enkele melodieen uit de Vluchtheuvelzangen, die
we hier reeds van harte prezen, vereenigd tot een niet onaardig ge heel,
waarbij ook een viool goede diensten kan bewijzen. Ret is eenvoudige,
goede muziek; natuurlijk geen compositie, doch een aaneenrijging, maar
toch altijd veel betel" geschikt voor het huisgezin dan de banaliteiten, die
gemeenlijk tegen Kerstmis over het Christendom worden losgelaten. J ammer is, dat de melodie van Gezang 39 aan het einde niet geheel is gegeven;
nu werkt het slot eenigszins onbevredigend: men wacht meer, en plotseling
breekt het stuk af.
DE M.

Een Kind is ons geboren, door Nell i e. Met teekeningen van
Isings. 's Gravenhage, D. A. Daamen.
Met de teekeningen kan ik niet dwepen; het zijn er ook niet vele. Maar
de verzen van Nellie vind ik heel mooi. Ze zijn hier en daar wel wat
onbeholpen, maar dat hindert bij zulke naieve gedichten in 't geheel niet.
Innig vroom, met teedere devotie is hier de geschiedenis van J ezus' geboorte en kindsheid aan niet te kleine kinderen verteld, en ik denk dat
zelfs vele grooten, die kinderen willen zijn, dit boek gaarne zullen lezen
en herlezen, Een enkele maal gaat de fantasie misschien weI wat vel", en
de regels van den engel op blz, 8 zijn niet nauwkeurig naar de Schrift,
maar zulke kleine vlekjes kunnen de waarde van het geheel niet verminderen. - De omslag is mooi. Vooral is de gedachte goed om op de achterzijde een nauwelijks zichtbaar kruis met doornenkroon te teekenen; dat
is fijn bedacht en uitgevoerd.
DE M.
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Verder ontying de redactie nog ter bespreking:
Over willen en handelen. Theoretische wilsleer, door Dr. H. G. Hamaker,
Groningen, J. B. Wolters.
De

Pasiorie van Andersberq, door

Aug u s t a Sup per.

Utrecht,

H. Honig, 1910.
Hei beleid van den Gouoerneur-Generaal Idenburq aan de feiten qetoest.
Overdruk nit de Nederlander. D. A. Daamen, 's-Gravenhage.
In de Diepie, door Dr. J. R. S lot e m a k e r deB r u in e. G. J. A. Ruys,
Utrecht, 1913.
De Theologie van A. Troeltsch, Proefschrift door B. K e e t. Swets en
Zeitlinger, Amsterdam, 1~13.

H. S. S. K u y per. In bet land van Guido Gezelle. La Riviere en
Voorhoeve, Zwolle.
Als door vuur, door 1 d s a r d i. Een verhaal uit het Friesche Volksleven.
D. A. Daamen, 's-Gravenhage.
Nationaal Kioarteispel, saamgesteld door J

0

h. v, R e en, D. A. Daamen,

's-Gra venhage.
Beatus ille. Een boek voor iedereen over Horatius, door J. J. Hartman.
Hoogleeraar te Leiden. Leiden, S. C. van Doesburgh, 1913.
Ibsen's Brand, met nabetrachting, door Dr. 1 s. van D ij k. P. Noordhoff, Groningen, 1913.

Uren met Spinoza. Een keur van stukken uit zijn werken, vertaald en
van een inleiding en aanteekeningen voorzien door Dr. J. D. B i ere n s
de H a an.
Urenmet Shakespeare. Een keur van stukken uit zijn werken, bewerkt
door Dr. E d w. B. K 0 s t e r.
Beide uitgaven del' Hollandia-Drukkerij, Baarn.
Van A. H. Kruyt, Uitgever, Amsterdam, het volgende:
Alleenspraak der ziei met God, van Tho mas it K e ill pis, nit bet
Latijn, door J. A. van Lieshout.
Wetenschap, godsdienst, geloof, door Dr. A. H. d e H art 0 g.
Philosofie der Religie in Grondli;jnen, door Dr. A. H. de H art 0 g, Eerste
stuk (Inleiding.)
Ascese, door Dr. G. H. van Sen dell.
Karakier en bezuiaren van het Predikamischap, door A. R. Rut g e r s.
De leer der Verzoening in de Amerikaansche theologie, Acad. Proefschrift,
door IJ. P. de Jon g.

Een Vierde Eeuwfeest.
(Het eerste gedrukte Grieksche Nieuwe Testament.)

DOOR

DR. F. W.GROSHEIDE.

Meer dan eens is 'het in de wereldgeschiedenis voorgekomen,
dat een groote, macbtige beweging de leidende geesten aangreep
en zoo denken als handelen stuurde in bepaalde richting.
Onmogelijk bleek het vaak zulk een verschijnsel volkomen toe
te lichten. Men zal zoeken naar oorzaken en er ook weI enkele
vinden, doch die oorzaken zullen veelal ontoereikend zijn om
het groote verschijnsel zelf te doorgronden en vooral ook om
de groote gevolgen te verklaren, die ieder ziet en waarvan zich
toch eigenlijk niemand rekenschap weet te geven. De Christen
gelooft in de voorzienigheid Gods, die de wereld regeert en
onderhoudt, 's Heeren hand is het, die het leven der volkeren
Ieidt, maar die ook en zeker niet minder het denken en weten
bestuurt. En al vermag dan ook de geloovige niet de gronden
.aan te wijzen van zoo menige groote ommekeer, hij zal achteraf
wellicht kunnen zeggen, dat het hierom of daarom naar den
wil des Heeren alzoo moest geschieden.
Een dier groote bewegingen, die op het menschelijk denken
van ontzaggelijken invloed zijn geweest en nog altijd zijn, is het
humanisme. Ook hier kunnen we slechts bij 'benadering zeggen,
wat het is, hoe en waar het is ontstaan. Wat we doen kunnen,
Is humanisten opnoemen en arbeid door humanisten verricht.
.Doch dan is het juist een bonte verscheidenheid, geen eenheid,
die zich voor ons opdoet. Hier staan POGGIO en BECCADELLI naast
16
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en REUCHLIN, onreinheid naast aandringen op zuiverheid
van wandel, heidendom naast Christendom, vernieuwing der
platonische wijsbegeerte naast vernieuwde studie der Heilige
Schrift. En toch, niemand zal er aan twijfelen, is het humanisme
een geheel, er is bij al de tegenstrijdigheden, de schrille tegenstellingen, een eenheid. Wie als Christen het humanisme beschouwt, zal er allereerst in zien een verschijnsel, waardoor
straks de groote hervorming mogelijk werd.
Immers een trek aan aIle humanisien eigen, was weI deze,
dat ze van het afgeleide wilden teruggaan op het oorspronkelijke,
dat ze braken de banden, die aIleen door willekeur het geestesleven bonden, dat ze een juk afwierpen, dat onrechtmatig door
de Roomsche kerk en haar scholastiek op de schouders werd
gelegd. En het is juist deze trek, die aan echte Schriftstudie
ten goede is gekomen, die ook den weg gebaand heeft, welke
leidde naar het drukken van het Nieuwe Testament in de
grondtaal.
Het humanisme was een algemeen verschijnsel, dat de menschen medenam, vaak zonder dat ze het wisten of begeerden.
En zoo komt het, dat het humanisme doordrong tot zelfs in Spanje
en in Spanje tot zelfs onder de hoogste geestelijkheid der Roomsche kerk. Een der beroemdste, zooniet de beroemdste Spaansche
humanist was FRANCISCO XIMENEZ DE CISNEROS, aartsbisschop van
Toledo, kardinaal en hoogste geestelijke van Spanje (1436-1517).
Hij is de man geweest, die ongetwijfeld onder den invloed van
het humanisme het eerste gedrukte Grieksche Nieuwe Testament
in het licht heeft gegeven. De druk werd voleindigd 10 Jan. 1514.
XIMENEZ was een wonderlijk man. Het is, of zijn leven lang
in hem twee menschen om den voorrang hebben gestreden
Aan de eene zijde: de echt bekrompen Spaansche priester, de
groot-inquisiteur, aan de andere zijde: de bevorderaar van
kunsten en wetenschappen, de man met ruimen blik en helder
inzicht, de veldheer, de staatsman. Een dergelijke verschijn ing
is alleen te begrijpen in den tijd, waarin hij leefde, een tijd,
waarin in elk opzicht het nieuwe den strijd op leven en dood
had aangebonden tegen het oude.
RUTTEN
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Uit het leven van XIMENEZ vermelden we enkele feiten. Zijn
familia was van lagen adel en dankte haar toenaam alleen san
haar woonplaats. Gonzales, de oudste zoon, die later in het klooster
zijn naam in FRANCISCO veranderde, werd reeds vroeg door zijn
ouders voor de kerk bestemd. Te Salamanca verwierf hij den
titel van baccalaureus in de beide rechten en werd vervolgens
rechtsgeleerde te Rome. Na zijns vaders dood keerde FRANCISCO
naar Spanje terug, legde zich met ijver toe op de studie der
Theologie en verkreeg al spoedig zulk een naam, dat hij door
MENDOZA, den toenmaligen bisschop van Siguenza tot vicaris
werd benoemd. In dezen tijd valt een omkeer in XIMENEZ' leven.
Hij laat al zijn inkomsten varen en wordt novitius in het
strengeFranciskanerklooster te Toledo. Ook te Toledo maakte
hij grooten opgang, velen zochten zijn prediking en gingen bij
hem ter biecht. Doch wederom verliet hij een schoonen werkkring om als kluizenaar te gaan leven te Castannar, een woonplaats die hij op bevel van zijn kerkelijke overheid moest inruilen voor het klooster te Salpeda.
Een nieuwe groote verandering bracht 1492, toen MENDOZA
XIMENEZ voordroeg als biechtvader van koningin ISABELLA. XIMENEZ nam de gevolgde benoeming aan, mits het hem vergund
bleef zijn leven als Franciskaner voort te zetten. Weldra kwam
de aanstelling tot provinciaal der orde voor Castille, een ambt
dat XIMENEZ gebruikte om met kracht de kloosters zijner orde
te hervormen. In 1495 steeg XIMENEZ nog hooger, want hij werd
benoemd tot aartsbisschop van Toledo. Zes maanden lang weigerde hij de benoeming op te volgen enzwichtte eerst voor
het uitdrukkelijk bevel van den paus. In zijn leven was de
nieuwe aartsbisschop even ingetogen en streng als voorheen,
totdat een breve van 15 December 1495 hem gelastte overeenkomstig zijn stand te leven. FRANCISCO gehoorzaamde, doch bleef
onder zijn prachtgewaden het kleed van zijn orde dragen.
In het ambt van aartsbisschop heeft XIMENEZ ontzettend veel
gedaan op allerlei gebied, Wij stippen enkele dingen aan. Hij
hervormde de wereldlijke geestelijkheid van zijn bisdom, zooweI als de kloosters, niet het minst de Franciskaner. Hij trad
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op tegen de Mooren en dat niet gelijk zijn ambtgenoot van
Grenada op zachte wijze, maar met allerlei middelen van geweld
en list, zoodat een massa Mohammedanen zich in schijn of in
werkelijkheid bekeerde. Ais groot-inquisiteur van Castille wees
hij aan, hoe Joden en Mooren zich na hun bekeering moesten
gedragen om het vermoeden van ketterij te ontgaan en zorgde
hij voor het onderricht der nieuw bekeerden. Door zijn invloed
wist hij te voorkomen, dat de zittingen der inquisitie-gerechtshoven openbaar zouden worden. EindeIijk speelde XIMENEZ ook
een zeer belangrijke rol in de staatkunde. Hier herinneren we
er aIleen aan, dat hij in 1513 na den dood van FERDINAND VAN
ARRAGON, die veel met hem ophad en hem aan den kardinaalshoed had geholpen, optrad als regent voor den minderjarigen
KAREL V, een ambt dat de kardinaal tot zijn dood toe (8 Nov. 1517)
vervulde. Trouwens juist in denzeIfden tijd kwam KAREL naar
Spanje. De belangrijkste daden van XIMENEZ, ook voor ons op
dit oogenblik de belangrijkste, waren de stichting der Universiteit te Alcala de Henares (Lat. Oomplutum) en de uitgave der
Oomplutensische Polyglot. In het jaar 1500 legde XIMENEZ den
eersten steen van een der gebouwen der hoogeschool en 1508
was de bouw geheel gereed, zoodat Augustus 1508 het eerste

college kon worden gegeven. De Universiteit teide 42 professoren en bij een bezoek van FRANS I, 7000 studenten. Van deze
Universiteit is uitgegaan de beroemde Complutensische Polyglot,
de eerste in de grondtalen gedrukte bijbel.
De gedachte om deze Polyglot, d. w. z, een bijbel in verschillende talen, te doen drukken, ging geheel van XIMENEZ uit.
Niet, dat hij een man was van bijzondere geleerdheid. Integendeel, zijn begeerte ging meer naar den oorlog, maar hij wist
uitnemend goed de mannen te kiezen, die hij voor de hoogeschool en ook voor de Polyglot van noode had. Het plan tot
deze laatste kwam op in 1500, ter eere van de geboorte van
KAREL V en tot een begin van uitvoering kwam het in 1502.
Wat XIMENEZ met zijn uitgave bedoelde, zegt hij zelf in de
opdracht aan den paus, te vinden in het eerste deel. "Uwe
"heiligheid - zoo heet het daar - moge derhalve met een
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vroolijk gelaat dit kleine geschenk aanvaarden, dat wij aan"bieden voor het schathuis van onzen heer, opdat de studien der
"heilige letteren, tot dusver voor een tijd verstorven, nu eindeliJk
"mogen beginnen te herleven", Dan vraagt XIMENEZ om het
voorrecht der uitgave. En nog duidelijker lezen we aan het
begin van dezelfde opdracht, dat het doel was de Schrift in de
oorspronkelijke talen uit te geven. Men moet weten hoe de
mond des Heeren heeft gesproken.
Het ,was dus niet te veel gezegd, toen we uitspraken, dat het
metterdaad het humanisme was, laat ons liever zeggen het goede
van het humanisme, dat den stoot gaf tot deze uitgave. En waarlijk het is hier geen kleine zaak. Men bedenke, dat het werk
werd ondernomen door een kardinaal van de kerk, die zelfs
haar priesters bindt aan een vertaling der Schrift. Trouwens
we zullen gelegenheid hebben om op te merken, hoe hoog ook
XlMENEZ zelf de Vulgata stelde. Maar toch, de praktijk, of wil
men het goede inzicht, ging ook hier boven de leer.
Dezelfde ruime gedachte, die bij de uitgave voorzat, beheerschte
de geheele wijze, waarop bet werk tot stand kwam. De Castiliaansche kerkvorst riep verscheiden geleerden naar Alcala, weI
meest Spanjaarden, maar toch ook een Griek en een Jood. Voor
het Nieuwe Testament moet vooral genoemd DIEGO LOPEZ DE
STUNICA. Aan de uitgave van het N. T. heeft ook gearbeid de
bekende groote Spaansche humanist AELIUS ANTONIO· LEBRIJA,
kenner der klassieken, schrijver van een Latijnsche grammatica
en lexicon, hoogleeraar eerst te Salamanca, later te Complutum.
Voorts DEMETRIUS DUCAS VAN KRETA en FERDINAND NUNEZ DE

1)

GUZMAN.

Doch ook in ander opzicht zorgde XIMENEZ. Ret is te begrijpen, dat het ondernomen werk ontzettend veel geld kostte.
Onze kardinaal stelde niet minder dan 50.000 ducaten beschikbaar, toch zeker ook voor hem, al genoot hij een groot inkomen,
een ontzaggelijke some De kosten van deze uitgave zijn dan
ook bij lange na niet gedekt.
Men begon met de bearbeiding van het N. T. Dit was het
eerst gereed en werd het eerst gedrukt. Als drukker trad op

246

EEN VIERDE EEUWFEEST.

Het N. T. was gedrukt 10 Jan. 1514, dus thans juist
400 jaar geleden. We weten dit nauwkeurig, omdat onder de
Openb. v. Job. eerst in het Latijn staat: "Gode zij dank" en
dan in een omlijsting, eveneens in het Latijn: "Tot voortdurenden
"lof en roem van onzen God en Heere Jezus Christus is dit
"heilige werk van het nieuwe testament en boek beurtelings
"met Grieksche en Latijnsche letters (characteribus) voor 't eerst
"(noviter) gedrukt en zeer ijverig verbeterd: het is gelukkig
"voleindigd aan deze zeer beroemde universiteit van Complutum
"volgens opdracht en kosten van den zeer eerwaarden vader
"in Christus en zeer verheven 1) heerbroederFranciscusXimenez
"de Cisneros (voIgt een serie titels); door den ijver en vlijt
"van den geeerden Arnold Willem de Brocario, meester in de
"drukkunst, in het jaar des Heeren 1514, 10 Januari",
Het Oude Testament kwam gereed 10 Juli 1517.
Zoo was dan in 1514 voor het eerst een N. T. gedrukt in de
grondtaal. Maar dit eerst gedrukte zou niet het eerst verschijnen.
De bekende boekhandelaar-uitgever FROBENIUS te Bazel had
van het plan van XIMENEZ gehoord. Om zoo mogelijk XIMENEZ
voor te zijn, noodigde hij ERASMUS uit in den kortst mogelijken
tijd een uitgave van het Grieksche N. T. te willen gereed maken.
ERASMUS, destijds in Engeland, gaf aan de uitnoodiging gehoor,
kwam naar Bazel, werkte, zooals hij zelf later erkende, overhaast,
doch met dit gevolg, dat zijn uitgave reeds 1 Maart 1516 kon
verschijnen. We spreken over deze uitgave hier niet verder,
vermelden alleen, dat zij verre van nauwkeurig was, hetgeen
niemand verwonderen zal, die de wijze van haar ontstaan kent.
Doch hoe kwam het, dat XIMENEZ' N. T. in 1516 nog niet
was verschenen, daar het toch reeds in 1514 was afgedrukt?
Dit was te wijten aan de kleinzieligheid van den paus, wiens
bekrompenheid scherp afsteekt bij de ruime begrippen van zijn
Spaanschen kardinaal. De paus heeft n.l. aanvankelijk geweigerd
om toestemming tot de uitgave te geven, of met het geven van
die toestemming althans zeer lang gedraald. Zag hij in, dat het
BROCARIO.

1) Bier voIgt Dog een mij niet duidelijke abbreviatuur, die echter aan
den zin niets afdoet.
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bekend worden van de grondtaal der Schrift voor de Roomsche
kerk nooit voordeelig kon zijn? Zag hij verband tusschen de
uitgave van ERASMUS en LUTHERS hervormingsdaad? Waren
er andere redenen? Wie zal het zeggen? Zeker is het, dat
XIMENEZ in 1517 was gestorven en nog was er geen toestemming
afgekomen. Goed Roomsch als de kardinaal was, heeft hij het
niet aangedurfd te handelen zonder den paus,
Toch is het tot uitgave gekomen. XIMENEZ had in zijn testament
verschillende legaten vermaakt. Maar een zeer belangrijk deel
van zijn vermogen was belegd in zijn Polyglot. Werd deze niet
uitgegeven, dan kon er van uitkeering der legaten geen sprake
zijn. Nu zal ongetwijfeld - wat ik niet met feiten weet te
staven - een groot deel der bewuste legaten weI voor kerken
en kloosters zijn bestemd. In allen gevalle de paus gelastte
22 Maart 1520 de uitgave, opdat de executeurs de legaten
zouden kunnen uitbetalen. Opdat er geen exemplaren onverkocht
zouden blijven, werden allen, die het boek zouden nadrukken,
bedreigd met den ban. Den executeurs werd opgedragen het
werk zoo goed mogelijk te verkoopen. Zoo werden dan in 1520
de gereed liggende ternionen gebonden en het werk voor 61/'J
gouden dukaat per exemplaar verkocht. Een en ander staat te

lezen in de machtiging van den paus en in een daaronder
staand bericht aan den lezer, te vinden in het eerste deel der
Polyglot. Geen wonder, dat men v66r 1522 nergens eenige aanwijzing vindt, dat het boek door de geleerde wereld is gebruikt.
Wanneer men de Complutensische Polyglot voor zich ziet opengeslagen, dan maakt ze een aangenamen indruk. Ais wij iets
meedeelen over het uiterlijk, dan doen we dat naar het
goed bewaarde exemplaar, dat de Amsterdamsche Universiteitsbibliotheek bezit. Het is noodig dit op te merken, omdat niet
alle exemplaren aan elkander gelijk zijn. Het werk bestaat uit
6 in perkament gebonden deelen. Deel 1-4 bevatten het O. T.;
deel 5 het, N. T.; terwijl het 6e deel een Hebreeuwsch woordenboek en spraakkunst bevat. Het formaat is klein folio, in
verhouding tot de lengte breed. Papier en letter zijn goed.
Het titelblad toont het wapen van XIMENEZ, gekroond met
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den kardinaalshoed. Het wapen bestaat uit een in 15 ruiten
verdeeld veld - 5 rijen van 3 -, 8 ruiten zijn rood (in het
eerste deel, de titelbladen der andere deelen ~ijn aIleen in
zwart gedrukt, daar is het roode geharceerd), 7 wit (zilver f).
Dan lezen we op het titelblad een Latijnsch vers, van vier
regels, dat een verklaring geeft van het wapen. De inhoud
komt hier op neer, dat de 15 ruiten van het wapen doelen op
de samenkomst van PETRUS en PAULUS (vgl. Gal. 1 : 18), die
15 dagen duurde. Het zevental ziet op het oude "instrument" r
de 8 op de "nieuwe wet", de 3 maal 5 op beide.
Elk deel is gepagineerd naar ternionen, en weI zoo, dat de:
achtereenvolgende ternionen gemerkt zijn met de letters van.
het alphabet - op Z volgt A A - en in elk vel de 3e, 5e en
7e bladzijde met de cijfers II, III en IV zijn aangegeven (bij
A ook de Ie met I).
Het eerste deel heeft op blz. 1 het voorbericht van HIERONYMUS
op den Pentateuch, aan de keerzijde vindt men de boven reeds
genoemde pauselijke machtiging - gedateerd 22 Maart 1520 en een woord aan den lezer. Beide zijn veel slechter en met
andere letters gedrukt dan het werk zelf. Dit en de eigenaardige
plaats doet vermoeden, dat ze later na voltooitng van het werk
zijn ingedrukt. Ook historische redenen konden daarvoor pleiten.
Het blijft echter in abstracto mogelijk, dat deze volgorde aan
een binder of hersteller is te wijten. Dan voIgt de opdracht
van XIMENEZ, waarover we ook reeds spraken.
Het O. T. is zoo ingericht, dat elke bladzijde in twee deelen
is verdeeld, waarvan het bovenste veel grooter is dan het onderste. Het bovenste gedeelte geeft in het midden, dus op de
eereplaats de Vulgata (zeer smal) en ter zijde de Septuaginta
(links op de rechter, rechts op de linkerpagina) en een gevokaliseerden Hebreeuiosehen tekst (links op de linker, rechts op
de rechterbladzijde). Onderaan vinden we den Targum van
ONKELOS op den Pentateuch (rechts op de linker, links op de
rechterbladzijde), en daarnaast een afzonderlijke Latijnsche vertaling .van dien Targum, terwijl bij de LXX een interlineaire
Latijnsche overzetting is gevoegd.
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lets langer staan we stil bij het jubileerende N. T.
Ret titelblad is op dezelfde wijze ingericht als bij deel I. De
titel luidt: Novum Testamentum graece et latine in academia
complutensi nooiter impressum. Onderaan op het titelblad wordt
de inhoud van dit 5e deel vermeld en aldus worden behalve
de achtereenvolgende bijbelboeken ook de verschillende daartusschen geplaatste stukken genoemd. Na het titelblad komt
eenwoord aan de lezers, eerst in het Griekseh, vervolgens in
het Latijn. Doch hoewel boven het Latijnsche stuk staat, dat
het een overzetting is van het Grieksche, zoo hebben we toch
allerminst met een letterlijke vertaling te doen. Het voorbericht
is zeer merkwaardig. Het vermeldt o.a., dat men in het Grieksche
N. T. geen accenten heeft geplaatst, want die accenten ontbreken
in de oudste handschriften. Het geheele N. T. - zoo gaat het
voorbericht verder - is met uitzondering van Mattheus en
Hebreeen, door den H. G. in het Grieksch gedicteerd en b\l het
opschrijven zijn geen accenten gebezigd. Om dUB niets aan den
tekst toe te voegen, mochten ook bij het drukken geen accenten
gebruikt. Daarenboven - een argument voor velen in onzen
tijd om naar te watertanden - de accenten doen toch den
tekst niet beter verstaan. Een enkele "apex" (= accent aigu)
is geplaatst, niet als Griekseh. accent, doch om denjuisten klemtoon aan te geven. Het O. T. was oorspronkelijk niet in het
Grieksch geschreven, zoodat daar zonder bezwaar de gebruikelijke
accenten konden worden gebezigd. Nog lezen we hier iets over
de in den tekst gebezigde lettertjes - waarover straks meer
- en over de door LEO X gezonden handschriften.
Op dit voorbericht volgen de brief van EUSEBIUS aan CABPlANUS over de overeenstemming der 4 evangelien (GNeksch),
de brief van HIERONYMUS aan DAMASUS over de bijbelvertaling
in 't Latijn en nog een proloog (beide Latijn).
De bJadzijden zijn in het N. T. met twee kolommen bedrukt. De
linker kolom, die verreweg de breedste is, geeft het Grieksch,
de rechter de Vulgata. Elk woord van de Vulgata is van een
lettertje voorzien, waarvoor de achtereenvolgende letters van
het alphabet zijn gebezigd, na z wordt opnieuw met a begonnen.
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Het overeenkomende woord in den Griekschen tekst draagt hetzelfde lettertje. Van zelf loopen dus indien Griekschen tekst
de letters niet door en missen daar verschillende woorden, b.v,
de lidwoorden, een letter. Dit is natuurlijk gedaan voor het
gemak van den gebruiker. Opvallend is, dat niet het Grieksch,
maar de Vulgata het uitgangspunt was.
Het Grieksch is gedrukt met een mooie, rechtstandige minuskelletter. Dit type is veel grooter en fraaier dan het in het
O. T. voor de LXX gebruikte. Niets wordt afgekort, aileen de
iota subscriptum ontbreekt. De Vulgata is vol abbreviaturen.
Regels, die niet de geheele breedte der kolom zouden beslaan,
werden aangevuld door cirkeltjes.
De volgorde der bijbelboeken is z66, dat op de evangelien de
brieven van PAULUS volgen met inbegrip van Heoreeen, die na
Filemon staat. Dan komen de Handelingen met de Katholieke
brieven en eindelijk de Openbaring.
Hier en daar valt nog iets op te merken. Zoo staat na het
evangelie van JOHANNES een Grieksche verdedigingsrede van
den heiligen apostel PAULUS, en daarna nog een stuk van
EUTHALIUS over de twee reizen en den marteldood van den
apostel. Korte inhoudsopgaven gaan aan de boeken vooraf,
veelal naar HIERONYMUS. Tekstkritische kantteekeningen vinden
we enkele. Allereerst op Mt. 6: 13, waar in den tekst de
doxologie van het Onze Vader ontbreekt, evenals in de Vulgata.
Aan den rand is de doxologie opgenomen, in het Latijn vertaald
en van een opmerking voorzien. Bij 1 Joh. 5 : 7 wordt een
citaat uit THOMAS AQUINAS gegeven, dat vermeldt, hoe deze
plaats in sommige handschriften ontbreekt. Bij 1 Kor. 13 : 3 en
15 : 51 worden de bekende varianten vermeld. En eindelijk is
op 1 Kor. 15 : 31 aangeteekend, dat we hier een Grieksche wijze
van zweren hebben.
Aan het einde van de Openb. vindt men de aanteekeningen,
wier inhoud we reeds gebruikten. Heel achter in dit vijfde deel
treft men een Grieksch-Latijnsch woordenboek op het N. T. aan.
Dit lexicon is zoo ingericht, dat de Grieksche woorden zijn
opgenomen in den verhogen of vervoegden vorm, waarin ze in
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het N. T. worden gevonden. Ook dit pleit weer niet voor groote
kennis van het Grieksch in de dagen van XIMENEZ. Ten slotte
voIgt een lijst, die de beteekenis der eigennamen aangeeft.
Een vraag, die de geleerden altijd heeft bezig gehouden iSJ
welken Gnekschen tekst geeft de (}omplutensische Polyglot. Het is
hier niet de plaats daarover veel te zeggen. Gerekend naar den
tegenwoordigen stand der wetenschap, was de tekst van
XIMENEZ beter dan die van ERASMUS. Vergeleken met de oude
standaarduitgaven, staat de Polyglot dichter bij de editie van
R. STEPHANUS (1550) dan bij die van ELZEVIER (1624). AIleen
in de Openbaring is de verhouding andersom. flier en daar geeft
het N. T. van 1514 eigenaardige lezingen.
Bekend is, dat de paus enkele handschriften aan XIMENEZ
had gezonden, om daarnaar te laten drukken. Onjufst is echter
gebleken het vroeger weI uitgesproken vermoeden, dat zich
daaronder het beroemde, zeer oude handschrift van het N. T.
zou hebben bevonden, dat bekend staat onder den naam Vaticanue. Het is uiterst moeilijk de gebezigde handschriften aan te
wijzen. Men heeft gedacht aan een thans te Kopenhagen berustend handschrift van 1278 (codex Havniensis I, theol.1322, d 365).
XIMENEZ zelf schijnt voor de Handelingen den z.g. Codex Rhodiensis (thans verdwenen) te hebben bezeten en laten gebruiken.
Veel blijft hier echter onzeker, niet het minst, omdat weI wordt
overgeleverd, dat LEO X een tweetal handschriften zond, doch
LEO X eerst in 1513 paus werd en de handschriften, die hij
zou gezonden hebben, geen van beide het N. T. bevatten.')
In zake den tekst is er nog een andere kwestie. In XIMENEZ'
dagen was de Vulgata weliswaar nog niet verheven tot officieelen Roomschen tekst, maar toch feitelijk reeds lang in de
Roomsche kerk met uitsluiting van den grondtekst in gebruik.
Dat ook de Complutensische Polyglot de Vulgata eerde, bewees
zij door aan deze Latijnsche vertaling de eereplaats te geven.
In het O. T. stond zij tusschen den Hebreeiaoschen en Griekschen
tekst "als Christus tusschen de moordenaars", in het N. T. rechts.
1) VON SODEN schijnt den tekst van de Complutensis voor de Evv, tot het
Kl type te rekenen, doch a365 tot het Kc type voor de andere boeken.
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Nu heeft men meer dan eens gezegd, dat de Grieksehe tekst
veranderd was naar de Vulgata. Deze beschuldiging schijnt
echter goeden grond te missen. Aileen weten we, dat tegen de
gebruikte Grieksche handschriften en naar de Vulgata door
STUNICA 1 Joh. 5 : 7 werd opgenomen. Aan de andere zijde is,
er op gewezen, dat de Vulgata in de Complutensische Polyglotnog al van den gewonen Vulgata-tekst afwijkt, en dat niet op
grond van handschriften, zoodat het niet onmogelijk zou zijn, dat
juist omgekeerd de Vulgata naar het oorspronkelijkis verbeterd..
Het N. T. is ingedeeld naar de hoofstukkenverdeeling, die
van HUGO VAN ST. CARO of volgens anderen van STEPHAN LANG-TON afkomstig is. Natuurlijk is er nog geen indeeling naar verzen,
want deze komt pas voor in de STEPHANus-uitgave van 1551..
Al weder uit de pauselijke machtiging heeft men afgeleid,.
dat het werk in niet meer dan 600 exemplaren was gedrukt..
Toch is dit niet geheel [uist, de woorden, zooals zij er staan,
laten de mogelijkheid open, dat er meer exemplaren de pers
hebben verlaten (sexcenta volumina vel amplius). Veel meer
zullen het er weI niet zijn geweest, want het werk is tegenwoordig tameIijk zeIdzaam. NatuurIijk is ook weI eens een
exemplaar verloren gegaan zoo b.v, bij den brand in de bibliotheek van het Seminarium te Straatsburg. Uiterst zeldzaam zijn
op perkament gedrukte exemplaren, gelijk er een in rood fluweelen banden aan den paus werd aangeboden (5 Dec. 1521).
De kostbaarheid en betrekkelijke zeldzaamheid van het Oomplutensische Nieuwe Testament hebben gemaakt, dat het welnlg
directen invloed heeft uitgeoefend. Men schatte het werk te hoog,.
om door drukkers een exemplaar te laten bezoedelen of bederven..
Eerst in 1821-27 is het weer nauwkeurig afgedrukt geworden..
Daar kwam nog bij, dat men tegenover dit Roomsche bijbelwerk
eenigszins wantrouwend stond.Liever volgde men ERASMUS,.
hoewel diens tekst inderdaad minder vertrouwen verdiende.
'I'och wane niemand, dat het dan eigenlijk de moeite niet
waard is lang bij XIMENEZ' bijbeluitgave stil te staan. Zij heeft
beteekenis, zoo al niet in de eerste plaats om haar eigen tekst,
dan toch als teeken des tijds en ook omdat zonder haar
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wellicht nooit tot de uitgave van zijn Grieksch N. T. was
J:ekomen. Het betreft hier geen kleine zaak. Laat ons de uitvinding der boekdrukkunst stellen omtrent het midden der
15e eeuw. Is het dan niet opmerkelijk, dat het tot 1514 moest
duren, eer het N. T. in de grondtaal werd gedrukt? De Joden
.hadden reeds in 1477 een Hebreeusoscli psalmboek doen drukken,
.het gansche Hebreeuiosche O. T. verscheen in druk in 1488. Hoe
treurig bleven de Christenen achter! WeI waren in 1481 en
1486 onder de liederen achter de Grieksche psalmen, de lofzangen van MARIA en ZACHARIAS verschenen en 1512 Johannes 1 : 1-14. Maar wat beteekende dit feitelijk?
En bedenk nu daarbij, dat de Kerkhervorming stond te komen!
Wat zou deze geweest zijn zonder een gedrukt Grieksch N. T.?
De toch aItijd niet taIrijke handschriften waren voor het overgroote deel in de handen der Roomschen, die ze zeker niet
zouden hebben afgestaan om ze ter bestriiding vall hun eigen
'kerk te laten gebruiken. De Vulgata kon niet dienen, men
denke aan Ef. 5 : 32.
Wie op deze dingen let, zal oog krijgen voor de wonderlijke
wegen Gods. Het humanisme moest aan de Kerkhervorming
'vooraf gaan. Het humanisme moest doordringen tot in Spanje
toe. Nog voor de breuk met Rome geslagen was en de handschriften dus nog toegankelijk waren, leidde de Heere het zoo
dat er een Griekscli N. T.. verscheen. Daardoor hebben de Hervormers den grondtekst kunnen bestudeeren en zoo welgewapend
Rome tegentreden. Daardoor zijn ook de vertalingen in de verschillende landstalen mogelijk geworden en kon het volk den
Bijbel ontvangen.
Gaan we dit alles na, dan is er reden te over om even stil
te staan bij de eerste uitgave van het Grieksche N. T. De predikant, die van week tot week zijn tekst in het oorspronkelijke
naziet, de geloovige, die van dag tot dag zijn Bijbel Ieest, moet
weten, wat God heeft gedaan, om dat alles mogelijk te maken.
.Zoo beschouwd zien we in de Complutensische Polyglot iets meer
dan een merkwaardig oud boek, maar spreekt ze ons van de
wijze wegen en de goedertierenheid van dell Heere onzen God!
ERASMUS

Herinneringen uit den, tijd der
Aprilbeweging van 1853.
DOOR

MR J. DOMELA NIEUWENHUIS.

Ret herstel onzer onafhankelijkheid werd op waardige wijze
herdacht. Ret gold een honderdjarig jubilee Vele schrijvers, o.a,
Dr. J. Th. de Visser in dit Tijdschrijft, hebben daarbij tal van
bijzonderheden in herinnering gebracht uit den bangen Franschen
tijd en de dagen waarop aan de Napoleontische onderdrukking
een einde is gemaakt.
Er zijn intusschen in het jaar 1913 nog andere gebeurtenissen
te herdenken geweest. In April van dat jaar was het zestig jaar
geleden dat Nederland in rep en roer werd gebracht door' de
invoering eener bisschoppelijke hierarchic voor het RoomschKatholiek kerkgenootschap,
Nu de herdenking van het herstel onzer onafhankelijkheid
tot het verleden behoort, is een herdenking aan die in de
gevolgen zoo gewichtige gebeurtenis niet van belang ontbloot,
Van hen die aan de daardoor veroorzaakte beweging deelnamen,
zijn slechts zeer weinige personen nog in leven. Schrijver dezes
was toen nog geen student, maar nam reeds levendig deel in
vraagstukken van theologischen en politieken aard. Hij hield
destijds een dagboek, waarin omtrent de zoogenaamde Aprilbeweging verschillende bijzonderheden zijn aangeteekend. Hij
heeft vele voormannen in den toen gevoerden strijd persoonlijk
gekend en telde onder zijn naaste betrekkingen tal van personen,
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zoowel voor- als tegenstanders dier Aprilbeweging. In het huis
mijns vaders, destijds hoogleeraar aan het Evangelisch Luthersch
Seminarium te Amsterdam, ontmoette ik verschillende theologen
en daaronder hoofdmannen der adressanten tegen de invoering dier
bisschoppelijke hierarchie, zooals de Amsterdamsche predikanten
B. ter Haar en J. E. de Voogt en den bekenden Remonstrantschen
hoogleeraar Abraham des Amorie van der Hoeven 1). In het huis
van mijn oom Mr. C. J. N. Nieuwenhuis, destijds kantonrechter
te Woerden, ontmoette ik verschillende politicl, waaronder zijn
bijzonderen vriend Mr. G. M. van der Linden, die als lid der
Tweede Kamer het ministerie-Thorbecke verdedigde en de
Aprilbeweging sterk afkeurde. Ook de liberale Kamerleden
Dullert, Van Eck en A. S. van Nierop heb ik meermalen
gesproken. Met den laatste was ik later als advocaat te Amsterdam
in zeer aangename relatie. Van de hoogleeraren der rechtsgeleerde faculteit te Utrecht, die aan de beweging tegen de
bisschoppelijke hierarchic deelnamen, waren G. W. Vreede en
B. J. Lintelo de Geer later mijn zeer gewaardeerde leermeesters,
eerstgenoemde was mijn hooggeschatte promotor. Het conservatieve Kamerlid Jhr. Mr. W. M. de Brauw was een zeer door
ons gewaardeerd familielid mijner echtgenoote. De bekende
talent-volle bestrijder der Aprilbeweging Dr. Daniel Koorders
was aan de Utrechtsche Universiteit, waar hij later in de
rechten studeerde, een mijner vrienden. Hij promoveerde ook in
de rechten, en stierf als anti-revolutionair Kamerlid voor
Haarlem in 1869.
Behalve de verdienstelijke studie door hem geleverd in
nDe Gids" van 1854 2) verdient bijzonder de aandacht een
uitnemend overzicht der Aprilbeweging en hare gevolgen door
J. A. de Bruijne in zijn: Geschiedenis van Nederland in onzen
tijd, Deel I blz, 324 en vlg. Hun, die de aanleiding tot en den
loop der gebeurtenissen in aIle bijzonderheden wenschen te
1) Prof. A. van der Hoeven en Ds. de Voogt waren huisvrienden mijns
vaders. Ds. ter Haar, later hoogleeraar te Utrecht, was Rector Magnificus,
toen ik promoveerde.
2) Zie de Gids van 1.854, blz, 1-42, 328-369, 595-668.
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kennen, kan de lezing van dat werk niet genoeg worden
aanbevolen. Ret heeft in 1891 het licht gezien.
Ret zij mij vergund eerst stil te staan bij de aanleiding tot
bovengenoemde beweging. Vervolgens wensch ik over te gaan
tot een vermelding der voornaamste feiten in verband met de
aftreding van het ministerie-Thorbecke en de op initiatief van
het ministerie-Van Hall-Donker Curtius tot stand gekomen
Wet op de Kerkgenootschappen. Uit den aard der zaak zal
daarbij :en naar aanleiding daarvan het uitspreken van een
eigen oordeel niet geheel kunnen ontbreken.
Er was in 1827 tijdens de vereeniging van Noord- en ZuidNederland door Koning Willem I met Paus Leo XII een zoogenaamd concordaat gesloten. Daarbij werd een concordaat,
in 1801 met de Fransche republiek aangegaan en als
zoodanig toen mede voor de Zuidelijke provincien geldig verklaard, ook over de Noordelijke uitgestrekt. Ten gevolge van
het eerstgemelde concordaat zouden twee nieuwe bisdommen
hier te lande worden opgericht, dat van Amsterdam en dat van
's Hertogenbosch, en zelfs althans ten deele door den Staat
bekostigd. Gemeld concordaat is evenwel nooit tot uitvoering
gekomen en na den opstand van Belgie op zijde gezet. Koning
Willem I had intusschen, na de definitieve scheiding van
Belgie in 1839, onderhandelingen met Rome doen openen, om
dat concordaat, eenigszins gewijzigd, ten uitvoer te brengen.
De bekendwording van dat voornemen had echter zulk een
hevigen tegenstand opgewekt van Protestantsche zijde, dat het
werd opgegeven. Er werd intusschen in plaats daarvan in 1841,
met onderling goedvinden, een voorloopige organisatie van het
Roomsch-Katholiek kerkgenootschap als feit erkend. Bij die
regeling werden wel bisschoppen toegelaten maar met aanduiding van plaatsen buiten het land gelegen, zooals bisschop
van Curium, van Hirene, van Emaus, van Gerra en van Dardanie, Het waren bisschoppen in pariibu» infidelium (d. i. in
streken van ongeloovigen). Ret spreekt weI van zelf dat Paus
Pius IX een andere en definitieve regeling moest verlangen.
Hij meende daartoe te kunnen overgaan, sinds de Grondwet
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van 1848 (krachtens art. 165) 1) gelijke bescherming verleende
aan alle kerkgenootschappen. Die gelijkheid van bescherming
was onmogelijk te zoeken op godsdienstig gebied. De RoomschKatholieke hoogleeraar C. Broere 2) heeft mijn inziens terecht
opgemerkt, dat de kerkgenootschappen aan elkander zeer ongelijk
zijn. Ret eene kerkgenootschap is talrijker dan het andere, het
eene verschilt geheel van het andere en ook het kerkbestuur
.kan als aIle besturen naar een monarchaal, een aristocratisch
of republikeinsch beginsel z\jn ingericht. Het zou dwaas zijn
gelijkheid te zoeken in de ongelijkheid, AIle godsdiensten gelijk
te maken zou zooveel zijn als allen gelijkelijk verdrukken. De
gelijkheid moet derhalve gezocht worden op het burgerlijk en
politiek terrein. De Staat toch is voor allen dezelfde en slechts
van deze zijde is gelijkheid mogelijk. "De Staat" - aldus gaat
de hoogleeraar voort - "erkent derhalve geen heerschende
Kerk maar beschermt evenzeer het eene kerkgenootschap als
het andere, zorgt dat ieder kerkgenootschap onbelemmerd de
vrijheid geniete van te zijn en te leven, vrijheid derhalve van
zijn eigen genootschappelijk of organiek bestaan, en om alles
te verrichten wat de aard van het genootschap vordert",
Art. 169 der Grondwet luidde: "De Koning waakt, dat aIle
kerkgenootschappen zich houden binnen de palen van gehoorzaamheid aan de wetten van den Staat", De instelling van
bisschoppen is - volgens het Roomsch-Katholiek kerkgenootschap noodzakelijk, waar haar kerkbestuur bestaat uit bisschoppen, priesters en dienaren. Of nu die bisschoppen heeten bisschop
van Curium, van Emaus, van Dardanie of bisschop vall Utrecht,
Haarlem, Breda of Roermond moet den Staat volkomen onverschillig zijn. De indeeling der dioceesen is aIleen voor de Roomschen, niet voor de Protestanten. De bisschop van Haarlem
heeft evenmin gezag over aIle inwoners van de in het bisdom
gelegen gemeenten, als een predikant vanZwijndrecht over
alle Zwijndrechtenaren. De oud-Roomsche cleresie kent ook
1) Art. 165 luidde: "_\.an alle kerkgenootschappen in het rijk wordt
ffelfjke bescherming verleend".
2) Zie zijn: Een bezadigd woord aan mvne welgezinde Proiesianische
landgenooten. 1853, blz. 28 en 29.
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bisschoppen, b.v, van Utrecht en Haarlem.') Engeland kent voor
Protestanten ook bisschoptitels, evenzoo Zweden en Denemarken.
De Paus had de bevoegdheid om zonder het staatsgezag er
in te kennen bisschoppelijke waardigheden in te stellen en
bisschoppen te benoemen. Aangezien er een in 1841 ten deele
geratificeerd concordaat bestond, een toestand voor de Grondwet van 1848, gaf de Paus den 9den December 1851 aan de
Nederlandsche regeering kennis van zijn voornemen tot invoering eener nieuwe bisschoppelijke hierarchie, Deze antwoordde
op die mededeeling, den 24sten Maart 1852, dat ingevolge de
beginselen der Grondwet de Paus werkelijk geheel vrij was de
Roomsch-Katholieke Kerk te organiseeren doch dat dan ook het
concordaat van 1827, geratificeerd in 1841, noodzakelijk moest
vervallen, daar de grondslag del" regeling geen tweeledige kon
zijn. Tevens verzocht zij, dat Z.H., alvorens aan zijn voornemen
gevolg te geven, een officieele mededeeling aan het gouvernement zou willen doen van de wijze en van het tijdstip, waarop de organisatie zou geregeld worden. Een en ander werd
door den minister van Buitenlandsche Zaken, Mr. H. van Sonsbeeck, van wien de brief van 24 Maart uitging, den 29sten
Maart nader bevestigd, terwijl hij met het oog op de tijdsomstandigheden op bespoediging del" zaak aandrong. Er bestond
dus bij de regeering geen bezwaar tegen de invoering del" bisschoppelijke hierarchie, Zij stelde aIleen twee voorwaarden n.l,
uitdrukkelijke opheffing del" concordaten van 1827 en 1841 en
voorafgaande mededeeling van de wijze en den tijd del" invoering. Aan de eerste voorwaarde is na eenige aarzeling door
den Paus voldaan, aan de tweede niet volkomen, daar een
offlcieele mededeeling nietheeft plaats gehad en er hoogstens
van een mondelinge offlcieuse door een onderhoud van den
internuntius met den minister sprake is geweest.
De Bruyne meent m.i. terecht, dat de minister van Sonsbeeck
of den eisch del" mededeeling niet had moeten stellen, of, nu
1) In 1826 werd haar het officieel gebruik dier titeIs verboden, sinds de
Grondwet van 1848 gebruikte men die feiteli;jk, in 1853 werd haar recht
door de regeering erkend. (Zie Koorders, bIz. 665.)
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die eenmaal gesteld was, kraehtiger op zijn vervulling op
offieieele wijze had moeten aandringen, terwijl ook zijn aandrang
tot een spoedige invoering der regeling, blijkens zijn brief aan
den gezant te Rome, moeielijk te vereenigen valt met de volstrekte onzijdigheid, welke het der regeering in deze kerkeliike
aangelegenheid voegde in aeht te nemen.l)
Den 7den Maart 1853 hield de Paus in een geheim consistorie van kardinalen een allocutie tot mededeeling dier invoering en van de op 4 Maart vastgestelde apostolische brieven,
waarbij de bisschoppelijke hierarchic in Nederland werd hersteld. Eerst na de uitvaardiging dier brieven en de allocutie van
den 7den Maart werd aan de regeering officieel van het voorgevallene kennis gegeven. Plotseling las men in onze dagbladen
een bericht, uit The Tvmes overgenomen, waarin verhaald werd
dat de Paus "op aanzoek van onze regeering" de bisschoppelijke
hierarchic hersteld had en dat er een aartsbisdom Utrecht was
opgerieht, benevensvier suffragaan-bisdommen, n.l. 's-Hertogenbosch, Haarlem, Breda en Roermond. Dat zoo iets groote sensatie
moest maken ligt voor de hand. Ret ministerie had door middel
eener verklaring in de Staatscourant onmiddellijk het voortloopen van het valsche gerucht omtrent haar zoogenaamd ver-

zoek tot die invoering moeten trachten te stuiten. Zij verzuimde
dat intussehen, hetgeen door Dr. Koorders.t) mijns inziens terecht,
zeer is afgekeurd. Het verzoek toch der regeering gold niet de
invoering van de hierarchie maar de spoedige uitvoering van
het daartoe door den Paus aan haar te kennen gegeven voornemen. Evenmin was juist het gerucht, dat de indeeling der
bisschoppelijke zetels "in overeenstemming met de consideraties
van Z. M.'s Regeering zelve" was vastgesteld. Dat laatste
courantenbericht liet het ministerie in de Staatscourant van
12 April officieel logenstraffen.
Een paar dagen na het eerste courantenbericht werd de
Pauselijke allocutie zelf bekend. Zij bracht de officieele tijding
van het herstel der bisschoppelijke hierarchie. Deze werd
1) Zie De Bruyne, bIz. 329 en 330.
2) Zie zijn opstel in de Gids van 1854, bIz. 19 en 20.
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daarin beschouwd niet als een nieuwe inrichting, maar als een
herstelling van de oude in 1559 door Paus Paulus IV ingestelde,
welke onder het bewind van Philips II zooveel aanstoot had
gegeven. In de Pauselijke breve van den 4den Maart kwamen
helaas! woorden voor die uitermate krenkend waren voor de
Protestantsche bevolking. Over het in haar oog meest roemrijke
tijdperk der Nederlandsche geschiedenis v66r en tijdens den
tachtigjarigen oorlog wordt namelijk daarin in de volgende
bewoordingen 1) gesproken:
"Toen de hoop geflikkerd had dat deze beminde wijngaard
des Heeren behoorlijk voorzien en door sterker waarborgen
omgeven, met elken dag rijkere vruchten zou voortbrengen,
had men later te betreuren, dat weldra de vijandige mensch
denzelven door allerlei middelen trachtte te verwoesten, ten
gronde te richten en te misvormen. Men heeft het, helaas,
genoeg ondervonden hoevele en groote nadeelen en onheilen
de dwaalleer van Calvijn zoo zeer bloeiende kerken berokkend
heeft; ja, zoover ging het geweld en de aandrift dier ketteren,
dat het was alsof de naam van Katholiek in die streken was
uitgeroeid en alsof er voor herstel van zulke g.roote verliezen
geen mogelijkheid seheen te bestaan",

Zoodra een en ander bekend was geworden, ontstond een
niet te wederhouden storm van verontwaardiging, die zich niet
aIleen tegen den Paus keerde, maar ook tegen het ministerieThorbecke, aan hetwelk in de voornoemde allocutie eenige lof
was toegekend. Na de aftreding van den minister Van Sonsbeeck
om andere redenen, had het den heer Mr. J. P. P. van Zuylen
van Nyevelt tot minister van Buitenlandsche Zaken gekregen.
Het werd nu van vele kanten aangevallen. De beweging ving
aan in Utrecht. De hoogleeraar G. W. Vreede opende den 27sten
Maart den aanval in een reeks van artikelen in de "Utrechtsche
Courant", eigenlijk meer gemunt op het ministerie-Thorbecke,
dan op de kerkregeling zelve. Men lette slechts op het eerste
artikel over de nieuwe bisdommen, waarboven hij het motto
plaatste: "Wacht op onze daden! Thorbecke". Inmiddels had
1) Zie Mr. J. H. Geertsema in "Eene halve eeuw 1848-1898", Deel I, bI. 65.
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de als verwoed anti-papist bekende Hervormde Utrechtsche
predikant C. G. Montijn de zaak in den .Hervormden kerkeraad
ter sprake gebracht. In de vergadering van 21 Maart was door
den ouderling Dr. Kemink een concept-adres voorgelezen,
afkomstig van den hoogleeraar Mr. B. J. Lintelo de Geer,
niet ter vergadering tegenwoordig. Aan de heeren Montijn,
Baron van Ittersum en Kemink werd het vaststellen van een
adres aan Z. M. den Koning opgedragen. Reeds den 4den April
werd in den Kerkeraad bericht, dat het adres door 4528 ingezetenen geteekend was, en aan Z. M. den Koning toegezonden,
terwijl afschriften aan de overige Hervormde Kerkeraden en
aan die van andere Protestantsche gemeenten werden gezonden
ter teekening en bevordering van teekening. Er werd in dat
adres gevraagd, dat de vergunning niet zou worden gegeven
tot het aannemen van den titel, rang of waardigheid van
Metropolitaan-Suffragaan Bisschop van eenig gedeelte vall ons
vaderland en dat in den geest der Grondwet, welke de onzijdigheid der Regeering jegens ieder kerkgenootschap vordert,
geene der Protestanten krenkende erkenning van den Paus
van Rome, als opperhoofd der kerk, door de Regeering moge
plaats hebben.De bisschoppen toch zouden, volgens het adres,
krachtens hun bij eede aan een buitenlandsche macht bezworen waardigheid, verbonden zijn, om nog heden ten dage
waar het de uitbreiding van het Roomsch-Katholicisme geldt,
alle ketiers, scheurmakers, enz., naar vermogen te vervolgen.
Ook in Amsterdam werd een krachtige adresbeweging op touw
gezet. Ook in het daar ontworpen adres kwam men op tegen
den titel: Aartsbisschop van Utrecht enz. en tegen de vestiging
van de bisschoppen op de plaats, waaraan zij hun titel ontleenden. Men achtte zichvoorts bezwaard tegen den terugkeer
tot de bul van Paulus IV en verlangde dat de Koning zijn
goedkeuring niet zou hechten aan de vestiging eener zoodanige
bisschoppelijke hierarchie in Nederland. In vele Protestantsche
kerken werden de menschen van den predikstoel aangemaand
tot teekenen van het adres. Er werden buitendien allerlei
middelen aangewend om het volk op te zetten. Zelfs waren er
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werkbazen die hunne knechten verplichtten om te gaan teekenen
onder bedreiging van hen anders te zullen wegzenden. Zelfs
vrouwelijke dienstboden werden door hun meesters . daartoe
gedwongen. De bewoners der oude mannen- en vrouwenhuizen
werden in rijen naar de consistoriekamers geleid, zelfs zouden
weeskinderen en bedeelden tot teekenen zijn genoopt. 1) Ten
slotte werden er meer dan 51000 handteekeningen onder het
adres verkregen. Men beweert dat voor geheel Nederland 20ססoo
personen adressen van dien aard hebben geteekend. Dr. Koorders 2)
splitste de adressen in twee hoofdklassen, n.l. een klasse van
adressen, in welke vergelijkenderwijs een gematigde toon heerscht.
Hij noemt er een zevental, waaronder het adres van de Synodale
Commissie van het Evangelisch-Luthersche Kerkgenootschap.
Men vroeg in die adressen alleen dat de bisschoppen door de
Regeering niet officieel zouden worden erkend. In de meeste
adressen werd op min of meer heftigen toon, in naam van het
Protestantsche Nederland, in naam van het bloed der martelaren, in naam der gewetensvrijheid, wering gevraagd der
bisschoppen van den Nederlandschen bodem. Die adressanten
wilden van een recht der Roomsch-Katholieken op een eigen
bisschoppelijk bestuur niets weten en gingen dus veel verder

dan de stellers der bovengenoemde zeven adressen, die dat
recht erkenden. De toon in vele dier adressen, in eenige courantenartikelen en pamfletten aangeslagen, gaf aan de Synodale
Commissie der Nederlandsch-Hervormde Kerk S) aanleiding
tot een herderlijken brief, in dato 22 April 1853. Daarin werd
vermaand tot bezadigdheid en gewezen op het feit, dat de aanmatigende taal, alsof nu nog de wereld aan Rome onderworpen
ware, zoowel in de Roomsche Kerk als daarbuiten niet meer
wordt geloofd. Zeer te behartigen waren vooral deze woorden
uit dien brief: "Ziet het niet voorbij, dat sommigen onheilig
vuur op het altaar hebben gebracht. De geschiedenis van ons
vaderland verheft hare stem ter waarschuwing, dat geene
1) Zie over en een ander De Bruyne, bl. 357.
I) Zie zijn opstel in de Gids van 1854, bt, 329-339.
3) Zie daarover De Bruyne, u, 349.
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godsdienstige en kerkelijke geschillen tot partijleus, noch tot
masker van staatkundige en eerzuchtige bedoelingen mogen
misbruikt worden". Dat laatste sloeg vooral op den toon, die
werd aangetroffen in de vele pamfletten en de strekking van
tal van spotprenten, caricaturen en zoogenaamde geuzenliederen.
Een vrij volledige collectie is daarvan bijeengebracht door den
predikant van Arkel, H. L. de Voogt. Deze collectie bevindt
zich in de Bibliotheek der Maatschappij van Nederlandsche
letterkunde te Leiden.
Ais een paar staaltjes van de liefelijke kleuren, waarmede
Thorbecke den volke werd voorgesteld, diene het volgende:
In een vlugschrift komen de navolgende woorden voor: "Onze
gezagvoerders hebben niets geweten van de ruime concessie,
waarop gij, paus Pius, u verhoovaardigt. Zij slaan dus daarom
een oog op dien man in hun midden, die als de oude dondergod Thor het vaderland beroert, de Protestantsche Kerk wil
doen wankelen, den vorstentroon omver wil rukken en met zijn
bek u aangrijnst als een vriend, omdat hij door u zijne heerschzueht denkt te bevorderen".
In een ander vlugschrift vindt men: "Waarom is Oldenbarnevelt gevallenen waarom z~in de gebroeders De Witt door het
yolk vermoord? Er zijn schrikkelijke tooneelen te wachten ...
bijaldien de Koning geen besluit neemt overeenkomstig het
verzoek van de duizenden adressanten".
Een ultra-Protestantsch blad als de Fakkel durfde te zeggen:
."Ret huis van Oranje zinkt ineen, als het nu niet krachtdadig
zich laat zien, als het nu Rome niet in het aangezicht slaat.
't Zal met het Huis van Oranje gaan als met het Huis van de
Stuarts, als met het Huis van de Bourbons, wanneer het zoo
voortgaande op bevel van Mr. Thorbecke Neerlands doodvonnis
onderteekent", 1)
In tal van geschriften achtte men de inquisitie, de folterwerktuigen en de brandstapels met de bisschoppen als geloofsvervolgers in aantocht. Men zou het bijna niet gelooven, dat een
1) Zie over een en ander De Bruyne, bI. 346 en 347.
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man als de Utrechtsche predikant G. Barger in een leerrede 1)
heeft gewaarschuwd tegen "datzelfde Rome dat ons nu eerst
bisschoppen, maar later foltering en inquisitie zenden zal", In
denzelfden geest sprak de latere Groningsche predikant Albert
van 'I'oorenenbergen.t) die als ziener de inquisitie reeds in werking zag.
Karakteristiek is ook een leerrede van den zeer geachten
Haagschen predikant T. R. C. Huydecoper 3), waarin hij uitriep:
"Wij misgunnen aan onze Roomsche medechristenen hunne
bisschoppen niet, maar wij verheffen aileen de stem tegen d
herstelling der bisschoppelijke heerschappij in ons »aderland, zooals die bestond voor de hervorming, zooals Rome die terug wil
hebben. Wij verheffen de stem tegen de toekenning van een
bepaald g1-ondgebied, hun door den Paus afgeteekend, waarvan
zij Heeren zouden zijn". De geeerde prediker scheen te meenen,
dat de verdeeling in dioceesen, die den Roomsch-Katholieken
aanging, ook voor de Protestanten bindend zou zijn, nu de Paus
daarover bisschoppen had aangesteld!
Hoe geheel anders sprak de bekende latere hofprediker van
Z. M. Koning Will em III, de Haagsche predikant C. E. van Koetsveld. Hij zeide o. a. het volgende: "Is het Protestantisme zoo
zwak, dat het nevens Rome niet bestaan kan, dan verdient het
te vergaan en zou toch, naar de eeuwige wetten der natuur,
eenmaal van zelf bezwijken. Is het licht, dat het verspreidt,
zoo flauw, dat het door den glans van een bisschopsstoel wordt
overschaduwd, dan zou het toch, ook buitendien, in den loop der
tijden worden uitgedoofd. Neen en nogmaals neen! De overwinning van het Protestantisme is niet te hopen van de hand, angstig
voor den schitterenden glans van den Roomschen bisschopsstoel
gehouden, maar van een andere hand, die met opgewekten spier
overal het licht des evangelies ontsteekt't.f)
Ret reeds vermelde Amsterdamsche adres werd intusschen
1)
2)
3)
4)

G. Bar g e r, Onze voorbereiding tot een heiligen striid.
In zijn: Een ernstig woord tot de Protesianten.
Zie zijn: Een vredewoord, bi. 10.
Zie zijn leerrede: Het Zieht op den kandelaar, bI. 23.
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bij het gewone bezoek des Konings aan Amsterdam den 15den
April den Koning aangeboden door een commissie, bestaande
uit de predikanten B. ter Haar, J. E. de Voogt en P. J. J. Monnier,
uit Prof. A. des Amorie van der Hoeven, en de heeren Jhr.
J. van Iddekinge, F. van der Oudermeulen, Jhr. H. D. Hooft
van Woudenberg, Mr. G. Schimmelpenninck, Mr. C. F. Gulcher,
Rudolphe Ie Chevalier, W. H. Warnsinck Bz. en F. P.Muysken Fz.
De heer ter Haar hield bij de aanbieding een rede 1) tot den
Koning. Daarin werd o.a, gezegd, dat de gelijkheid van bescherming der kerkgenootschappen, waarvan de Grondwet spreekt,
door de invoering der bisschoppelijke hierarchic niet gehandhaafd, maar verbroken en geschonden zal worden. "Ret is",
- dus gaat de spreker voort - "onze innigste overtuiging, dat
daardoor een supremaiie aan het Roomsche kerkgenootschap
zou worden toegekend en afgestaan, gelijk geen der andere
kerkgenootschappen zich immer zou vermogen toe te eigenen.
En wanneer wij met het 65ste artikel der Grondwet 2) den
weidschen titel van metropolitaan van Utrecht en zelfs de benoeming van pauselijke kamerheeren in verband brengen, wanneer
wij in de Grondwet lezen, dat de Koning waakt, dat al de
kerkgenootschappen zich houden binnen de palen vangehoor-

zaamheid aan de wetten van den Staat, en vooral Sire! wanneer
wij ons herinneren, hoe Uwe Majesteit volgens dezelfde Grondwet bij God Almachtig heeft gezworen, om aIle kerkgenootschappen in Uw rijk gelijke bescherming te zullen verleenen,
dan durven wij de hoop koesteren en het vertrouwen uitspreken,
dat aan diezelfde Grondwet, door de wijsheid Uwer Majesteit
- bij een ernstigen wil der Regeering om de bezwaren der
Protestanten te wegen - nog zoodanige beperkingen en waarborgen zullen te ontleenen zijn, waardoor de thans dreigende
gevaren afgewend, en de zoo hevig verontruste gemoederen
1) Men vindt die rede in haar geheel bij De Bruyne, hI. 361-364.
2) Art. 65 der Grondwet luidde: "In geen geval mogen de onderdanen
des Konings vreemde ordeteekenen, titeIs, rang of waardigheid aannemen
zonder zijn bijzonder verl of". In dit art. is echter alleen sprake van burgerlijke titels, door vreemde mogendheden verleend.
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weder gerust gesteld kunnen worden". Spreker vestigde ten
slotte de aandacht des Konings op den bisschoppelijken eed aan
een vreemde macht en op den geest van het ultramontanisme
en verklaarde dat adressanten op de plechtigste en nadrukkelijkste wijze tegen de herstelling der bisschoppelijke hierarchie in
Nederland blijven protesteeren. Volgens de dagbladen zou de
Koning op die toespraak hebben geantwoord, dat hij met het
grootste genoegen zulk een kring van achtbare overheidspersonen,
mannen, aanzienlijk van geboorte, sieraden uit den handelsstand,
mannen, beroemd door wetenschap en geleerdheid, om zich
heen zag geschaard. Evenals de commissie was Z. M. diep
doordrongen van het gewicht van den gedanen stap. Menige
treurige oogenblikken had zijne regeering hem opgeleverd, maar
hij had steeds opwekking en bemoediging gevonden in de
hartelijke - bijna zou hij zeggen - kinderlijke, echt kinderlijke
liefde van zijn volk en "deze dag" - dus vervolgde de Koning "maakt het, Mijne Heeren, aan allen, welke gij vertegenwoordigt,
bekend; deze dag heeft den band tusschen het Huis van Oranje
en Nederland nog hechter vastgesnoerd en dierbaarder aan mijn
hart gemaakt".
De strekking dezer rede werd door den Raad van ministers
'niet in overeenstemming geacht met haar met het oog op de
indiening van bovenbedoeld adres aan Z.M. den Koning gegeven
advies in dato 14 April. Bij dat advies was namelijk aan Z.M.
in overweging gegeven aan de commissie voor de aanbieding
van het adres in Hoogstdeszelfs antwoord te kennen te geven;
"dat de invoering van een bisschoppelijk bestuur over het
Roomsch-Katholieke kerkgenootschap hier te lande, als een
uitvloeisel der grondwettige kerkelijke vrijheid geen goedkeuring
of erkenning van Zijne Majesteit behoeft, noch op de belangen
van andere kerkgenootschappen of van den Staat invloed behoort te hebben, dat Z.M. waakt en zal waken dat door die
invoering niemands rechten zullen worden gekrenkt, dat alzoo,
bij wederzijdsche eerbiediging van ieders godsdienstige overtuiging, geen grond tot bekommering bestaat".
Bij missive van 16 April verzocht de Raad van ministers aan
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den Koning allen twijfel of misverstand omtrent een tusschen
Hem en dien Raad in deze bestaanden strijd op de meest nadrukkelijke wijze door een ronde, openbare verklaring weg te
nemen, of aan de ministers ontslag te verleenen. Dat dit alternatief gedaan verzoek volkomen in overeenstemming is. met
de constitutioneele beginselen is m.i. duidelijk. Een Koning tech,
die met zijn ministers niet overeenstemt, moet - gelijk door
den Raad m. i. terecht is opgemerkt - zijn ministerie veranderen. Tot die verandering werd door Z. M. besloten en bij
Koninklijk Besluit van 19 April eervol ontslag verleend aan
de ministers Mr. J. R. Thorbecke, Mr. P. P. van Bosse, Mr.
M. P. H. Strens en Mr. J. P. P. Baron van Zuylen van Nyevelt,
terwijl het verzoek tot ontslag der ministers C. F. Pahud,
H. F. C. Baron Forstener van Dambenoy en J. Enslie niet werd
aangenomen. Ret aanblijven der drie laatstgemelde ministers
verwekte bij velen bevreemding, omdat zij zich met hunne
afgetreden ambtgenooten homogeen hadden verklaard en zulks
nu ook deden met een ministerie van tegenovergestelde richting, voortvloeiende uit de Aprilbeweging, hetwelk kritiek leverde
()p het afgetredene in de toelichting van het besluit der ontbinding van de Tweede Kamer.

De zaak werd nu beslist overgebracht op politiek terrein,
hetgeen dan ook het doel was geweest van de politieke mannen,
die zich terstond hadden aangesioten bij de kerkelijke personen,
die uit bezorgdheid voor hun godsdienstige gevoelens den strijd
hadden aangevangen, niet vermoedende dat zij weI een politiek
belang zouden dienen, maar wat de hoofdzaak aangaat zouden
bIijken tegen windmolens te hebben gevochten. Datgene wat
tzij met grooten ijver hadden voorgestaan: de wering der bisschoppelijke hierarchie van den Nederlandschen hodem, werd
evenmin verkregen als de niet-erkenning der bisschoppen door
het Nederlandsche Staatsgezag. Wat had dit laatste trouwens
te erkennen? Niets anders dan het felt, dat dezen of genen
aan 't hoofd van een kerkgenootschap staan en overeenkomstig
dat feit handelen. Erkennen is nog geen goedkeuren. Men
hoede zich voor begripsverwarring. Zeer juist schreef de hoog-
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leeraar Broere 1): "De bisschoppen mogen niet erkend worden,
is de eisch der partij. Dat kan iets beteekenen in een land
waar eene Staatskerk bestaat, en de bisschoppen of wie
dan die kerk besturen, erkend worden in eigenlijken godsdienstigen zin, als opvolgers der Apostelen of als dienaren van
het waarachtig evangelie. Maar in een land, waar alle godsdiensten vrij zijn en er geene door den Staat voor de ware
wordt verklaard, daar kan zoodanige erkenning niet plaats
hebben, dan als een erkenning van een felt".
Er was intusschen een nieuw ministerie opgetreden, dat
weldra door Z. M. den Koning een besluit deed nemen tot ontbinding der Tweede Kamer, waarin, volgens de verklaring van
het nieuwe ministerie, een aaneengesloten meerderheid het
afgetreden ministerie steunde. En nu kwamen de hartstochten
in nog ruimer mate los. Te Utrecht werd een nieuwe kiesvereeniging opgericht, onder den naam van "Koning en Vaderland". Deze verspreidde overal een tegen het ministerie-Thorbecke en de Roomsch-Katholieken gerichte circulaire met verzoek
om afdeelingen op te richten, die het: "weg' met de gecoaliseerde
liberalen en Roomsch-Katholieken", in toepassing zouden brengen. Deze waren geteekend door den Secretaris, Mr. F. H. C.
Drieling. 2)

De Kamerleden, die de interpellatie van het ministerie-Thorbecke door den heer van Doorn hadden gesteund, zooals de:
heeren Gevers van Endegeest, Groen van Prinsterer, van Lynden
werden den volke als voorbeelden ter verkiezing aanbevolen.
Kamerleden, gelijk Mr. G. M. van der Linden, die het nieuwe
ministerie had geYnterpelleerd en de handelingen van het afgetredene verdedigd, moesten niet opnieuw worden afgevaardigd.
Tegenover hen werden zoogenaamd onvervalschte Protestanten
gesteld van verschillende gading en kleur. De heer van Doorn
had trouwens zijn interpellatie met een neutrale motie doen

u, 67.
2) De circulaire is in haar geheel o.a. te vinden bij Dr. W. F. J.
N u ij ens, Geschiedenis van bet Nederlandsche volk van 1815 tot op deze
dagen, Amsterdam 1884.
1) Zie zijn: Een bezadigd woord, enz,
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eindigen, die door <le Tweede Kamer met 40 tegen 12 stemmen
is goedgekeurd. Onder de pamfletten-literatuur dier dagen komt
het volgende vermoedelijk, weinig bekende, in mijn bezit zijnde
vers voor, onder den titel: Hij viel! J uichtoon bij den val van
bet ministerie (Thorbecke), luidende als voIgt:
Hij
Als
Hij
Hij

viel! de trotsche man, die 't: "wacht op mijne daden"!
zijn belijdenis aan Neerland hooren liet.
vieI! door Protestant met vloek op vloek beladen;
lachte om hun taal, en vreesde 't stormen niet.

Thans heeft hij zijnen val, aIleen aan hen te danken
Die hij vertreden heeft. Zij juichen om zijn val!
En stemmen allen zaam met onverdoofbre klanken,
Dat hij nu of te nooit iets meerder wezen zal!
Zij wijden thans hun lied aan Amstels burgervader.J)
Hij kent ons waar belang, hij mint zijn Vaderland,
Hij zal getrouwer zijn, als 's Vorsten steun en rader,
Zijn eernaam luidt zoo schoon: "Een zoon van Nederland".
Ja Neerland! juich met ons! 't zal zekerzwaar hem treffen,
Hij stond zoo hoog, zoo trotsch, maar viel te dieper neer,
Men zal Zijll val gewis door heel ons land beseffen,
Ligt keert thans kalmte en rust, in 't dierbaar Neerland weer.

Hij viel! en met hem veel der grootste steunpilaren
Van Rome's kerkgebouw, Hij, Roomsgezinde in 't hart',
Schoon Protestant in naam! Hij moet thans 't leed ervaren,
Der Protestanten vloek heeft hij te lang getart!
1) De heer Mr. G. C. J. van Reenen door Z. M. benoemd tot minister
van Binnenlandsche Zaken in plaats van Mr. J. R. Thorbecke, de heer
.E. C. U. van Doorn werd minister van Financien, de heer Mr. D. Donker
-Curtius minister van Justitie. Kabinetsformateur en minister van BuitenIandsche Zaken werd Mr. F. A. van Hall.
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Die voor de Vadren streed, de God der legerscharen!
Hij zag het snood ontwerp, Hij die 't verborg'ne ziet,
Hij schonk ons mannen, kloek, met Neerlandsch bloed in
[de aren,
En sprak met Almachts stem: tot hiertoe - »erder nut.
Van Doorn, Gevers, Groen, van Lijnden! Eedle zonen
Van 't vrijgevochten land, ook U geldt thans ons lied,
Gij hebt door Uwe stem aan Neerland willen toonen
Dat Gij manmoedig waart, Gij vreesdet Rome niet.
Gaat immer voort op 't pad, door U thans ingeslagen,
Vergeet de roeping nooit, als mensch en Protestant,
Dan zal van Uwen moed het nageslacht gewagen,
En klink 't uit onzen mond: Gij reddet Nederland!
Dank Sire! voor Uw kracht! Dank eedle Vorst en Vader!
Dank voor Uw wijs besluit! Heil zij 't voor Nederland}
God zij in alles thans Uw beste steun en rader,
Hij leide Uw schreen aan Zijne Vaderhand!
Nog hooger klinkt ons lied, nog meer: "Oranje booent"
Nog meer: "Vorst Willem leev', de toarme Protesiamit"
Niets kan dien juichtoon toch, niets ons gezang verdooven,
God zij en blijve steeds: de God van Nederland!
Er werden vele vergaderingen belegd, aan smaad en schimp
ontbrak het niet. De liberalen, die Thorbecke steunden, moesten
dien deelen met de Roomsch-Katholieken, die als ware duivels
werden afgeschilderd en met wie de omgang op vele plaatsen
werd afgebroken.
Er kwam ook verweer van de zijde der aldus aangevallenen,
helaas! niet altijd met takt. Zoo herinner ik mij twee vergaderingen
te hebben bijgewoond in het Odeon te Amsterdam den 17den
en den 24sten MeL Zij waren belegd door Jhr. M. Salvador, die
het houden eener voordracht over de vragen van den dag had
aangekondigd, tegen een entree van vijf en twintig centen. Men
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had toen in Amsterdam nog kiezers voor de Tweede Kamer, die
minstens 112 in de Rijks directe belastingen moesten betalen.
De heer Salvador onderwierp de wijze van bestrijding der invoering van een bisschoppelijke hierarchic hier te lande aan
een scherpe kritiek, om daarbij 0 -. a. een artikel van de hand
van den Arnhemschen predikant J. P. de Keyser, in de Morgenster, zeer te havenen. Hij verdedigde vervolgens het afgetreden
ministerie en veroorloofde zich een aanval op de toelichting
der Kamerontbinding door het nieuwe ministerie. Reeds herhaaldelijk hadden de talrijk opgekomen voorstanders der Aprilbeweging, door spreker de Hoeksche partij genoemd, hun afkeuring doen blijken. Ret Amsterdamsche adres aan den Koning
besprekende, zeide de spreker, dat het ook door vele oude wijven,
weeskinderen en menschen uit gestichten geteekend was. Toen
ontstond er een geweldig rumoer. De makelaar, Mr. Joost Hendrik
Burlage, klom op een stoel en protesteerde namens velen tegen
die zijns inziens oproerige taal, Hij had een stok met een fluitje
in de hand en floot daarmede den spreker schier in zijn gezicht
uit. Op deze beleediging namen vele tegenwoordig zijnde aanhangers van bet afgetreden ministerie de partij van spreker
dien zij luide toejuichten. Ret kabaal nam dermate toe, dat
deze niet kon voortgaan en de politie de zaal moest doen ontruimen.
Den 24sten Mei trad Jhr. Salvador opnieuw op, ditmaal in
een stampvolle zaal. Spreker ving aan met de z.i. slechte bedoeling der Kiesvereeniging "Koning en Vaderland" in het licht
te stellen. Burlage en zijn vrienden waren intusschen in grooten
getale aanwezig, voorzien van stokken en fluitjes. Burlage had
een vers gemaakt, dat telkens door velen werd aangeheven.
Ik herinner mij daarvan de volgende woorden:

r

Salvadortje, Kittig Thortje,
Bietenbouwer van Van RaIl,
Reb je een blauwtje, Kabeljauwtje? 1)
1) Men noemde de aristocraten en conservatieven Hoeken, de liberalen
en hun bondgenooten Kabeljauwen; benamingen ontleend aan den tijd van

Margaretha van Henegouwen, en de graven uit het huis van Beijeren.
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Ach wij treuren om uw val.
Schoon ik mijn kwartje heb verIoren
Door uw voordracht aan te hooren,
Ik moest fluiten, gij vingt bot,
De armen krijgen 't overschot.
Amsterdam;") fiauw en lam,
Hecht een beetje aan 't woord Oranje,
't Amuseert zich aan uw franje,
Juist omdat die stad begrijpt
Waar de schoen 't meeste knijpt,
In de Kamer. 't Klinkt voornamer
Voor een Kabeljauw met splint.
Jhr. Salvador beging nu de onvoorzichtigheid om dat vers
als een straatdeuntje te qualificeeren en den heer Burlage direct
op minachtende wijze aan te vallen, Van het kabaal van de
vorige vergadering sprekende zeide hij, dat dit door een troep
dolle Amsterdammers was veroorzaakt. Nu echter ontstak een
deel der aanwezlgen zoodanig in woede, dat zij met stokken op
den spreker aanvielen, de tafel en het scherm omverwierpen
en glas en karaf van den spreker verbrijzelden. Deze moest
nu door de politie beschermd en ontzet worden. III naam der
wet werd de vergadering door den Commissaris van politie de
Bie ontbonden. Op de trap kwam ik ook den nieuwen Burgemeester, Mr. H. Provo Kluit tegen.
De verkiezingen te Amsterdam werden weI verloren, maar
er was toch voor 3 der 5 plaatsen een herstemming noodig.
Van de conservatieve candidaten verkreeg de heer J. C. Baud
die de minste stemmen had, er 986, de afgetreden minister
Mr. P. P. van Bosse had er 906, het aftredend liberale lid, Mr.
J. Heemskerk Bz. verkreeg er 870. De twee laatsten waren
candidaten der reeds vermelde coalitie. De nederlaag dier gecoaliseerde liberalen en Roomsch-Katholieken was intusschen
groote De liberalen verloren niet minder dan 17 plaatsen. Groen
1) Toespeling op woorden van Thorbecke over het flauw kloppen van
Amsterdam als hartader van ons land.
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van Prinsterer werd te Zwolle en te Gouda gekozen. flij nam
zitting voor Zwolle. In Gouda vielen de beproefde liberalen
Van der Linden en Metman, te Zutphen Dallert en Van Zuylen
van Nyevelt, te Sneek Huguenin en Jongstra. Te Dordrecht
vervingen Sander en Van der Poel de liberale leden De Raadt
en Blusse van Oud-Alblas, te Delft kwam Hoekwater in de
plaats van het liberale lid Poortman, te Hoorn J. Donker Hz.
in de plaats van het liberale lid Mr. A. S. van Nierop, te Goes
Mr. van Deinse in plaats van het liberale lid Baehiene, te
Zierikzee nam Jhr. Schuurbecque Boeye de plaats in van den
liberalen nestor der Kamer Anemaet enz. Het was een ware
slachting. Ternauwernood werden de vier Groningsche districten, de beide plaatsen van Almelo, Dokkum, een plaats te
Rotterdam, een te Assen, een te Zwolle en een te Middelburg
behouden. Thorbecke moest het te Deventer afleggen tegen den
onafhankelijken liberaal Storm van 's Gravezande, die een
meerderheid van 23 stemmen boven hem verkreeg. De Roomsche districten stelden er intusschen prijs op Thorbecke in de
Kamer te doen plaats nemen. Hij werd en te Breda en te
Maastricht gekozen en nam voor het laatste district zitting.
Er kwamen dus in de nieuwe Tweede Kamer op 68 leden
slechts 27, die het ministerie niet gunstig gezind waren in zake
de blijkens de verkiezingen van hen gevorderde wet op de
Kerkgenootschappen. Daarvan waren 14 Roomsch-Katholieken
en 13 liberalen. Van de 41 leden der in deze gevormde meerderheid konden nog in vele andere zaken tot de liberalen
gerekend worden de heeren Van Akerlaken voor Hoorn, Slicher
van Domburg voor Middelburg en Godefroi voor Amsterdam.
Zij waren door de coalitie der Protestantsche partijen gesteund,
terwijl de Iiberalen veelal evenzeer op hen hadden gestemd.
De regeeringsmeerderheid bestond overigens uit eenige anti.revolutionairen, die later een eigen politiek voorstonden en niet
met de Protestantsch-conservatieven konden vereenigd blijven,
uit eenige reactionairen en eenige conservatieve antipapisten.
Onder de nieuwe leden waren mannen van beteekenis als
Schimmelpenninck van der Oye en van der Brugghen voor
18
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Zutphen, J. van Lennep voor Steenwijk, Elout van Soeterwoude
voor Gorinchem, de Kempenaer voor Tiel, De Brauw voor Gouda,
Bosscha voor Amsterdam.
Van de nieuwe regeering werd een wet op de Kerkgenootschappen verwacht, die aan de bezwaren der adressanten in
hoofdzaak zou tegemoet komen. De minister van Buitenlandsche
Zaken, Mr. van Hall, werd door de eigenlijke antipapisten beschouwd als de redder van het Protestantsche geloof in Nederland, als - gelijk het kamerlid Sloet van Oldhuis zich bij de
beraadslagingen over die wet uitdrukte - als hun Gideon, hun
Jehu, die de drekhoopen uit Nederlandsch Israel zou wegnemen.
De wet werd inderdaad ingediend, maar steide die lieden zeer
teleur. De bisschoppen toch bleven en waren, wat hun woonplaats betreft, aIleen afhankelijk van een vergunning der
regeering. Ten gevolge van art. 5 dier wet kreeg de Aartsbisschop
van Utrecht aanvankelijk tot woonplaats het dorp Haren in
Noord-Brabant, de Bisschop van Haarlem het dorp Sassenheim
tusschen Haarlem en Leiden, enz.!
Art. 1, lste lid, van gemelde wet werd door aanneming van
een amendement van Mr. Groen van Prinsterer aidus geredigeerd: "Aan alle kerkgenootschappen is en blijft de volkomen

vrijheid verzekerd alles wat hun godsdienst en de uitoefening
daarvan in hun eigen boezem betreft, te regelen". Daardoor
wilde de voorsteller doen uitkomen, dat die vrijheid bij deze
wet niet aan de kerkgenootschappen werd gelaten, maar dat zij
die ook zonder deze wet zouden bezitten. In het oorspronkelijk
regeeringsontwerp stond, dat bovengemelde vrijheid werd gelaten.
Terwijl in het 3de lid van dat ontwerp voorafgaande goedkeuring des Konings werd verlangd voor die bepalingen welke
de medewerking van het Staatsgezag vereischten, werd op voorstel van Mr. van Rappard het woord "vooraf' geschrapt en
daardoor aan deze bepaling elk preventief karakter ontnomen.
Overigens werd in het 2de lid mededeeling zonder meer door
de bestuurders of hoofden der kerkgenootschappen aan Z. M.
den Koning gevorderd van de bepalingen betreffende de
inrichting en het bestuur (zie art. 2, 2de lid der wet).
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Het oorspronkelijke 2de artikel, dat den Koning de bevoegdheid verleende nog een eed van trouw van de bedienaren van
den godsdienst te vergen en dus blijkbaar aIleen tegen het
R.-Katholieke kerkgenootschap was gericht, had de regeering
reeds ingetrokken voordat de beraadslagingen waren aangevangen.
Het nu no. 2 geworden artikel luidt: "Vreemdelingen aanvaarden geen kerkelijke bediening, dan na daartoe onze toestemming te hebben gekregen". Oorspronkelijk luidde dat 2de
artikel: "Vreemdelingen worden tot het bedienen van den openbaren godsdienst niet toegelaten dan na daartoe Onze toestemming
te hebben verkregen". Ware dat aangenomen, men. had de
prediking van buitenlandsche paters, redemptoristen en anderen
kunnen weren. Dit nu oordeelde het antirevolutionaire Kamerlid, Mr. Elout van Souterwoude, te kras. Hij wilde het artikel
aIleen doen slaan op een vaste kerkelijke bediening. Zijn daartoe
strekkend amendement werd met 45 tegen 23 stemmen aangenomen. Een daaraan toegevoegd amendement van Mr. Godefroi
werd met 56 tegen 12 stemmen goedgekeurd. Dientengevolge
staat aan het slot van dit artikel: "AIleen in het belang der
openbare orde en rust kan die toestemming geweigerd worden".
In het leven vall Mr. Jacob van Lennep door Jhr. Dr. M. F.
van Lennep, Deel II, blz, 76 vindt men een alleraardigst versje
van Mr. van Lennep, in de Kamerzitting op een papier gekrabbeld en in circulatie gebracht. Ret bevat de klacht van een
stoovenzetster, die te Kleef was geboren en jaren lang aan de
dames in de kerk stoofjes had rondgedeeld. Nu zal zij echter
zich tot den Koning om vergunning op een gezegeld adres
moeten wenden, want men kan in het stooven zetten een kerkelijke bediening zien. En 0 wee! als soms ten gevolge van
inlichtingen van haar vijandige personen de vergunning werd
geweigerd! Tenslotte zegt zij:
"Wie weet of 'k met die mooie wet
Niet nog de grens wordt uitgezet",
De heer Van Lennep behoorde tot de tegenstemmers van het
artikel.
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Art. 3 en 4 bepalen, dat de titulaturen der bedienaren van
den godsdienst noch ten opzichte van het wereldlijk gezag noch
ten opzichte van andere kerkgenootschappen, eenige aanspraak,
rang of voorrecht geven. In de aanraking met het wereldlijk
gezag worden die titulaturen alleen gebezigd met vermelding
van den geslachtsnaam der titularissen. De ter aanwijzing van
kerkelijk gebied door kerkgenootschappen gebezigde namen
van provincien of gemeenten worden slechts als van kerkelijken
aard beschouwd en hebben geen verder gevolg. Deze artikelen
zijn vrij onschadelijk en eigenlijk overbodig. Toch kan het
geen kwaad dat ze in de wet zijn opgenomen.
Ik herinner mij een niet onaardige bijzonderheid, een strijd
namelijk die zich in 1898 bij het antichambreeren in het
Koninklijk paleis heeft afgespeeld, voordat de betrokken
personen tot de audientle bij H. M. de Koningin werden toegelaten op den dag na hare inhuldiging in de Nieuwe Kerk te
Amsterdam. Ik was daar in qualiteit van Secretaris van den
Academischen Senaat van de Universiteit te Groningen met
mijn, helaas l te vroeg ontslapen vriend Prof. Dr. G. Wildeboer,
destijds Rector Magnificus. Toen hoorden wij, dat de Aartsbisschop van Utrecht met zijn gevolg op de agenda van een

dienstdoenden Kamerheer was geplaatst v66r den President,
den Secretaris en een paar leden van de NederlandschHervormde Synode. Toen de President dat gemerkt had,
verlangde hij een verandering in de volgorde, op grond dat
de Nederlandsch-Hervormde Kerk het talrijkste kerkgenootschap
in Nederland is en dus ook in deze v66r het Roomsch-Katholieke
moet gaan. Na overleg met zijn medeleden gaf hij den Kamerheer te kennen, dat de Hervormde Synode niet ter audientie
zou gaan en het paleis zou verlaten, als haar bestuur niet zou
v66rgaan aan den Roomsch-Katholieken Aartsbisschop met zijn
gevolg. Het zou dat alsdan aan de Koningin doen weten. De
Kamerheer heeft toen de volgorde veranderd; m, i. terecht.
Art. 5 vordert - gelijk reeds is vermeld - 's Konings
goedkeuring voor de plaats van vestiging van Synodale
vergaderingen en hoofden, die kerkgenootschappen vertegen-
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woordigen. Ret werd met 40 tegen 28 stemmen aangenomen.
Behalve de 27 leden, die artikel 1 en de geheele wet afstemden,
stemde ook de heer Van Akerlaken tegen dit bedenkelijk ingrijpen
van de Staatsmacht. in kerkelijke aangelegenheden.
Art. 6 verbiedt het in 't openbaar dragen van ambtsgewaad
door bedienaren van den godsdienst. Art. 7 vereischt goedkeuring van het gemeentebestuur voor het oprichten van een
kerk binnen den afstand van 200 el van een bestaande. Art. 8
van het ontwerp vorderde voor klokkengelui in gemeenten,
waar kerken van meer dan een genoatschap ziju, toestemming
van den Commissaris des Konings. Het werd in zoover verzacht
door een amendement van den heer Van Heiden Reinestein, dat
de toestemming niet noodig is, maar de Commissaris in het belang
der openbare orde en rust het gelui kan verbieden.
Eindelijk handelen devolgendeartikelen over destrafbepalingen.
Een zonderlinge straf is voorzeker de straf bij een eerste overtreding dier wet, dat de overtreder wordt verklaard in 8trijd met
de wet te hebben gehandeld en tevens wordt veroordeeld in de
kosten. AIleen bij herhaalde overtreding kan veroordeeling volgen tot een gevangenisstraf van een maand tot twee jaren met
of zonder sehorsing in de uitoefening van burgerschapsrechten

voor den tijd van drie tot tien jaren. Die straffen kunnen worden
opgelegd te zamen of afzonderlijk.
Bijzondere vermelding verdient een uitmuntende rede van
den oud-minister Thorbecke, waarin die staatsman de houding
van het afgetreden ministerie en den brief aan Z.M. den Koning
tegenover de niet-constitutioneele afkeuring van den heer Schimmelpenninek heeft verdedigd. Laatstgemelde toch heeft gezegd,
dat het in dien brief door den minister geschrevene m. a. w.
luidde: "GijKoning, hebt bijUw antwoord op de aanbieding
van het Amsterdamsche adres, woorden gesproken zonder onze
toestemmingen voorkennis. Gij hebt U een oordeel aangematigd,
dat .ons toekwam. Wij zijn de lieden die hetgezagvoeren.
"Mag'" - ging de spreker voort - "zoo iets worden toegelaten,
verheft men zich daardoor niet boven de Koninklijke macht.

Dan als een Oranjevorst aan het hoofd staat, dan kan en mag
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de Koning zulk een taal niet dulden, die erger is ·dan in de
tijden van Jan de Witt".
Thorbecke deed daartegenover uitkomen, dat het antwoord
des Konings een regeeringsdaad was, waarvoor de ministers
verantwoordelijk zijn. Nu daardoor twijfel ontstond, of Z.M. het
eens was met de opvatting der ministers, hem bij brief van
14 April kenbaar gemaakt, was het z.i, volkomen constitutioneel
dat de raad van ministers vroeg, dat Z. M. dien twijfel door
een open, ronde verklaring zou wegnemen of aan de ministers
hun ontslag zou geven. Een Koning toch, die niet met zijn
ministers overeenstemt, moet, ook volgens de woorden van dien
brief, zijn ministerie veranderen. Tegenover de bewering van
den minister Donker Curtius, dat, als de wet verworpen werd,
de Fransche wet van 18 Germinal, an X (8 April 1802) met
het in 1801 gesloten concordaat hier te lande zou gelden, voerde
Mr. Thorbecke terecht aan, dat die wet een stelsel bevatte
geheel in strijd met art. 165 der Grondwet, dat de gelijke bescherming der kerkgenootschappen huldigt, die zij vrijlaat in
hunne inrichting en hun bestuur, behoudens natuurlijk de
wetten van den Staat, waarvan art. 169 gewaagt. Daargelaten
of die Fransche wet hier ooit heeft gegolden, dan is zij door
de Grondwet, als zijnde een latere wet met een tegenovergesteld stelsel, per se vervallen. AIleen als de Grondwet zegt,
dat iets door de wet wordt geregeld, blijft deoude wet bestaan
totdat de nieuwe er is.
Nadat de wet door de Tweede Kamer met 41 tegen 27 stemmen
was aangenomen, werd zij in de Eerste Kamer behandeld en door
haar met 22 tegen 16 stemmen goedgekeurd. Zij verscheen in
het Staatsblad als de wet van 10 September 1853. Hoewel de wet
door terugnemen van preventieve bepalingen uit het oorspronkelijke ontwerp en door amendementen zeer is verzwakt, bleef
zij een gelegenheidswet, hoofdzakelijk gericht tegen de RoomschKatholieken. Toch kan men niet zeggen, dat de 200.000 petitionarissen hun wenschen vervuld hebben gezien. Men kan inderdaad met grond vragen: Wat hebben de adressanten bij de
Aprilbeweging gewonnen, behalve een - April-ministerie?

Gebleven.
DOOR

A. WAPENAAR.

Daar klonk, op 'n zomerschen dag in 't najaar, door 't oude
stadje aan de Maas, 't daar zoo vertrouwd geroep, 't gejaagd
geschreeuwals 'n overwinningskreet, ergens aangeheven door
een jongen, voortgedragen door de straten als 'n wild koor van
velerlei stemmen, in steeds eenderen zang: "Een bAI op! Een
bAI op!" En op 't marktpleintje met z'n hoogen, slanken toren
in 't midden, die 't oude stadje koninklijk beheerschte, wemelde
't weldra van jongens ('t was nit schooltijd) en stonden hier en
daar groepjes luid-babbelende mannen en vrouwen: kuipers
met over hun haringbuis 't vetterig-glimmend, paarlemoerbeschubde "olievelletje", zeilmakers, ook even weggesnapt uit
de werkplaats, boetsters, wier zilveren kappen, hel-blikkerend
onder de kanten mutsen, de gouden krullen pralerig aan
weerszij der slapen, glansen van feestelijkheid wemelen deden
tusschen de woelende, wachtende nieuwsgierigen. Wie maar
even kon en belang had bij .de komst van een "logger'" der
haringvloot, (en wie had er in 't oudje stadje geen belang bij?)
was naar den toren gesneld.
Menig oog tuurde naar den grijs-steenen omloop van den
toren, waar, in een hoek, een helroode bal, ter grootte van een
raap, bungelde aan het touw van 'n vlaggestok, daar rechtneer geplant als 'n standaard. Alles wachtte, wachtte op 't
"inhalen" van den bal, wat de komst van den "torenkijker"
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(bombroodwinner) 1) preludeert. Daar hoog boven den omloop,
achter dieslank oplijnende houten wanden van den toren,
gedekt met 'n bolvormig dak, waarop fier onder 't volle tuig
'n hoekerschip 2) gouden schittert, zit de "torenkijker" te turen
achter z'n reusachtigen kijker, ver ziend over den Nieuwen
Waterweg, tot waar de logger zooeven uit zee binnenstevende..
Hij kent, als niemand anders, elk schip, hij heeft daar z'n
gegevens voor, verzameld en opgeteekend. Vergissen zal hij
zich niet licht; en 't rumoer, dat vagelijk van uit verre diepte tot
hem opzoemt, is hem zoo vertrouwd als de vraag van zijn gansche,
gansche stadje om zijn, des trouwen torenwachters antwoord ...
"Zeg, Piet, wie denk jai dat 't is?" vraagt Kee, zeemansvrouw, 'n nettenboetster, haar handen onder 't witte tanig-bruin
besmeurde schort, 'n gesprek probeerend. De kuiper, die,
handen boven de oogen, naar boven had staan gluren, moppert:
"Ik wou, dat ze dat ding nou maar gauw in'aalde.... 'k Mot
weer 'ard anpoote, wil 't van de week nog wat worrel 't Is
dat m'n oudste ook in de vaart is, maar anders zag ie me 'ier
niet, 'oor! (H)eb jai al bericht van je man ?"
"Verlee week 'ait Krain Broek 'em gepraoid. Toen was ie
net twee weke en ie 'ad nog maar zestig ton. Offain, ie 'ad
toe goeie visscherai, een keer veertig kantjes! Maar die Kees
van Galen bai main oit de straat, is gisteren al nege weke
eweest! Der wordt raar over epraat. Lest 'ait 'et zoo
esturmd . . .. laa es kaike - dat zel Zundag veertien daag
worre .... sint die Zundag en Zundagnacht 'ebben ze nog niks
geen bericht! En 't 'ait er toe wat an edaan!"
"Noll nou", bevestigde Piet. "Ja, m'n zus 'ait er ook een
jonge bai, 'n reepschieter, 'n aardige snoiter, best voor z'n
moeder, .je weet weI, de weduwe van Durp! Ja, als 't zoo'n
noodweer is, ben ik Iiever achter m'n blokkie dan opde
Noordzee! 'Oewel - ons yak is niks, zooas van den zeumer
1) Bombroodwinner
is. (v. Dale.)

=

=

die tijding brengt, dat een schip in aantocht

&) Boeker
haringbuis van 'n kleine honderd jaar terug en van ander
makelij en tuigage dan de logger.
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met die schrale vangste. Dood beule ken je je aan 't droge
blokkie voor 'n schraal weekgelletje! En 'eusch, slampampere
zooas zooveule, doe 'k niet, wil 'k ook niet doen. M'n vrouw
- je weet 'et - 'oudt de jongens knappies in de kleere en
dan komt er alles bai mekaar - 'eel wat kaike!"
"Nou", beaamt Kee, "dat iai non klaagt ~ maar as 'et de
zeeman goed gaat, gaat 'et jullie dubbel goed, zeg ik maar.
"Maar bai jou snait 'et mes \ran twee kante, jai op de boetschuur en je man stuurmansmaat ...."
"De bal gaat in! Debal gaat in!" galmden opeens met woest
lawaai de joelende jongens, die hun ongeduld (wie weet, kwam
vader niet of broer?) hadden verbeukt op de in z'n stomme
geslotenheid treiterende torendeur.
In 'n dichten drom drukten ze elkaar tegen de torendeur Ope
Een paar ruzieden om 't voorste plaatsje aan 't sleutelgat,
waar je 'em (den "torenkaiker") door hoorde aankomen. "Daar
komt ie, daar komt ie!" waarschuwde de held bij 't sleutelgat.
Even verstilt zich alle geluid, de deur gaat open. Haastig
stapt de torenkijker naar voren, in z'n zakboekje ziend. "Jan
van der Zwan", klinkt het luid. Die naam werkt als een
electrische schok. De jongens stuiven uiteen naar verschillenden kant, 't marktplein davert van 't geraas der klompenpatrouille; 't gaat in woesten wedloop, hier een steeg af, daar
een straat Ope Er is wat te verdienen voor wie 't eerst de
blijmare brengt bij de schippersvrouw, of die van stuurman of
matroos. Ook de torenkijker heeft haast.
Straks gaan de vrouwen in 't Zondagsche jak, blanke muts
over 't extra-gepoetst oorijzer met de gouden krullen, spiralend
als kurketrekkers, in opgewonden..blij gebabbel als ten feest
naar 't havenhoofd ....
Vrouw van Galen had de laatste dagen op zoo'n feestelijken
gang naar 't ,,'oofd" (zooals 't altijd heette) gehoopt als nooit
te voren, er om gebeden, gesmeekt. Ant, de stuurmansvrouw,
goedige ziel, die haar vaak bezocht, was den vorigen avond
nog even aan komen loopen en ze was geschrokken van dat
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wild-hartstochtelijk huilen, waarin Mien, de schippersvrouw,
uitbarstte bij baar binnenkomen. Piet, baar oudste, ventje van
acht jaar, had toen met tranen in de oogen gevleid: "Wat
scheelt moetje toch? Ken ik moetje dan niet 'ellepe?" Ant
was gaan zitten, stil voor zich uitziend, 't kropte haar op in
de keel. 0, veel, veel had ze al verloren - haar eerste man
jaren geleden met een Pinksterstorm - later een kind met
'n stortzee over boord geslagen - en nu - ze trachtte de
jonge vrouw ais 'n moeder te troosten; want ze hield veel van
Mien, waar ze zoo ·vrij was ais bij haar eigen thuis. ,,'t Is
nege weke vandaag, 'e, maar ze 'ebbe toch weI ies meer zoo'n
lange rais emaakt? Ja, de "Trio" weI niet, maar andere schepe
toch weI? 'Oe be je nou zoo overstuur opeens?" Ant hoorde
haar anders zoo harde stem beverig en trillend en 't wou haar
maar moeilijk af troostwoordjes te brengen, waar 't eigen hart
zoo bang, zoo benauwd-ineenkromp bij de vreeselijke gedachte ....
,,'t Is zoo'n benauwd Ieve", zei vrouw van Galen huilend.
"Je weet toch, dat het veuls te lang duurt; voor nege weke
en dat midde in de teelt zelle ze toch geen ete aan boord
'ebbe; iederen dag, as je "Een bal op" 'oort roepe, 0, 't is of
ie deur de grond gaat, je 'ebt geen oogenblik rust of duur.
Dan ga je aan 't straatje staan, maar der komt een, die begint
er weer over. - 'Adde we nou maar een klain berichie, van
dat ie ezien was of zoo na die Zundagnacht, die sturm! M'n
zwager, de torenkaiker, loopt alle schepe of om te vrage, maar
altaid is 't van v66r die taid! 0, ik bid nacht en dag, of de
(H)eere nog oitkomst mog geve!"
"We motten 't overgeve, kind! Ik weet weI, verleee winter,
toen ze ook zoo lang oitbleve, was 'k veul ongeruster dan nou.
Ik kon toe soms zoo in opstand leve, as ik docht: dat nou
m'n tweede man ook ...." Ant snikte - haar woorden in
schreien smorend. "Dat ik weI vloeke in m'n 'art 'ad. Maar
ik mot zegge: de (H)eere maakt me nog al onderworpe... we
'oeven toch de moed nog niet op te geve .... Dat spreekt:
ik ben ouwer dan jai, en 'eb al vaker dan jai die angst
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deuremaakt, en dat 'et toch nog te goeie keerde . . .. Kom kind,
je mot ook om je zelf denke en je klaintjies ...." Ant keek
naar de wieg, waarbij Piet zat; in z'nvraagoogen, waarmee
hij beurtelings de vrouwen aanstaarde, lichtte vreemde angst.
,,0 Ant, die nacht, van Zundag op l\Iaandag! Ik 'eb 't je
nooit verteld, maar 'k 'eb hier op de grond elege, want ik
kon het in bed niet meer oit'oue. Die wind 'oilde zoo en de
steegpoort, die maakte zoo'n geweld; die sloit zoo slecht .....
Ik heb maar tot de (Hjeere eroepen in m'n angst, ik was bai
Kees in m'n gedachte en bai dat nare (h)oile van de wind.
'k leefde zoo mee mit die arme zeeloi - 't Was net 'n
orkaan toe. 'k Dee geen oog dicht van de 'eele nacht ...."
"Ja Mien, maar-nou mot je niet denke, dat, as 't hier zoo
noodweer is, dat zullie 't dan net zoo erg 'ebben als wai an
de wal",
"Och, Ant, 'k weet 'et niet, maar toe die nacht kon 'k maar
niet van me ofzette, dat Kees op zee ook zoo verschrikkelijk
te kampen 'ad ...." En weer huilde ze in heftig gesnik. Ant
stond op, ze kreeg 't hier benauwd - ze snakte naar lucht troostwoorden vond ze niet - dan dit eene, toen ze ging:
"Kind, late we 't toch overgeve" ....

-°

Piet was ook naar den toren gehold, dien middag. 't Ventje
ging altijd maar, hopend dat het toch zijn vader eens een keer
wezen zou als de bal was ingehaald en de "torenkaiker" op
komst was. En nu, dien middag, drong hij zoover hij kon naar
voren. 0, als 't z'n vader was - dan zou hij al de jongens
vooruit zien te hollen - om toch maar gauw - hij 't eerste
- moeder te gaan blij maken, want die was de laatste tijd
toch zoo stil en soms zoo naar aan 't huilen ....
"Zeg, 'oe lang is jou vader al weg?" vroeg hem eengroote
jongen, die bij hem op school ging. ,,'t Wordt, geloof 'k, taid
voor 'em, niet? Is ie al geen acht weke?"
"Nege", zei Piet kort af en ging wat achteruit. 0, hij zou
ook weI kunnen huiIen, als 't nu weer mis was ....
"Jan van der Zwan" - en hij Iiet de jongens gaan - tot
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hij alleen stond op 't marktplein. Hij ging vooreerst maar niet
naar huis ....
Vrouw van Galen durfde niet op den uitkijk te gaan staan
de laatste tijd. - Rust had ze niet van dat ze had hooren
roepen: Een bal Ope 0, als 't nog eens mocht wezen, dat haar
man kwam!
Al die angstgedachten, zoo met een slag-van-blijdschap zouden
ze verdwijnen. - Haar kindertjes speelden in de huiskamer, klein.
vierkant, netjes gemeubeld vertrekje; daar lag ook de kleine
Kees in de wieg. Nu zat ze met den arm onder 't hoofd aan
tafel, vreemd-stil voor zich uitstarend, de glanzig-bruine
oogen in strakke staring-van-angst. Dan rees ze op, nam kleine
Kees uit de wieg, sprak er tegen in teer-klagelijke woordjes
over vadertje, die zoo lang wegbleef, zoo lang, he, - dat Ie
komen zou, wou haar niet van de lippen - en Bram, die al
zes jaar was, had geluisterd. - "Vaartien komme! BAI op!
Vaartien komme!"
't Was haar te veel! 't Ging als 'n vlijmende priem door
haar ziel! 0 God, hoe is 't toeh mogelijk? - Zes kinderen en
.... de vader, 'n beste vader, een broodwinner weg? Zoo'n
smart zou ze niet overkomen, nooit. - Wat had ie haar nog
beloofd, toen ie met 'n kus afseheid nam en in z'n nieuwe
keesjak aan boord stapte: "Non, Mien, als we over 'n maandje
vol terug benne, een nieuwe wintermantel hoor!" En laehend
had ze hem toegewoven, tot z'n schip de haven uitslierde in
breeden zwaai achter de sleepboot, de Maas Ope - Wat had Ie
nog langstaan schreeuwen: DWg Mien! DMag kinderen! En
terwijl had hij, in de eene hand It touw van de .roerpen, met
de andere hand s'n hoed gezwaaid ....
Voor de bedste.e viel ze neer, inhijgend zenuwschokken. De
gebedswoorden, die ze uitroepen wilde, smoorden haar in de
keel ....
Ze had het vanmiddag nog nagelezen als zocht ze medicijn.
voor haar wondgeslagen ziel.... Hij is een Vader der weezen,
een Rechter der weduwen - en haar wanhoop dreef af bij 't
zachte licht der Bijbelwoorden, dat troostend scheen, terwijl
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ze, biddend, smeekte om steun, want haar ziel dreigde te bezwijken, als ze 't vreeselijke inpeinsde, dat haar leven reeds
overduisterde ....
Ze stond op - even opschrikkend nog - ze hoorde druk
geloop - 't stierf weg - haar straat ver voorbij. ,,0 God",
kermde 't in haar - "sterk me toch, als Ge me zoo tegen moet
kome ...."
De dagen, die kwamen, verscherpten met ieder uur de martelende onzekerheid. De reederij vernam niets, informeerde naar
allen kant. Kees van Galen had voor acht weken proviand aan
boord en nu was hij reeds in z'n tiende ....
Bleek van de doorgestane spanning, van 't nog hopen tegen
hoop, 't wanhopig vastklemmen aan gedachten, die toch verijlden als nevelen in de lang doorwaakte, klacht-doorklonken
nachten, in drukkende vermoeienis sleepte vrouw van Galen
haar dagen tragelijk voort, vaster in zich borend 't vlijmend
besef: Je man is weg, weg, weg, - voor altijd weg l - Ant,
de kalme, stroeve Ant, kwam niet zoo druk meer, bleef maar
bij haar getrouwde dochter, daar in een druk gezin afleiding
vindend. Ze kon Mien toch niet troosten, zooals ze zoo
graag wilde. 't Scheen haar ook toe, dat Mien in opstand leefde,
instee van 't ,.,toch over te geven", zooals zij - den Heere
dankte ze er voor - doen mocht. Ze had nog wel oogenblikken
waarin zehuilend lag op de knieen, voelend de nieuwe smart
als 'n openrijten van oude, dicht gewaande wonden, maar zij, de ietwat ruwe, door veel levensleed geharde stuurmansvrouw was eerder toe aan 'n gelaten berusten dan de teergevoelige felgeslagen Mien, moeder toch ook van zes kleine
kindertjes.
De dominee had vrouw van Galen op 'n avond bezocht, 'n
nog jonge man, wiens lange, zwarte gestalte als 'n boodschapper
van rouw voor haar oprees in 't enge vertrekje. Schreiend riep
ze hem toe: ,,'Ebt u bericht, domine ? 0, zegt 't maar, want
'k eb toch geen 'oop meer", "Nee", zei hij vriendelijk-kalm,
"vrouw van Galen, bericht heb 'k niet, maar 'k vernam de
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laatste dagen, hoe er geruchten gaan door de stad over je man
z'n lange uitblijven en nu wou 'k je toch als 'n vriend ook
van je man eens opzoeken!" En als een, die den toon tot
troost te treffen weet, wees hij de droeve op 't heerlijk voorrecht, dat haar man, voor zoover hij, Domine, hem kende en
dat zou zij oak weI weten - in de ure van 't gevaar een
toevlucht had, een Vader kende, aan wiens goddelijk hart zij
haar man veilig rekenen kon, al ging 't oak door een dal der
schaduwen des doods. Met die op Hem hopen, gaat het door
nacht tot licht . . . Hij bad voor haar am kracht, als de Heere
met haar den zwaren weg zou gaan van 't weduwe-zijn.
Dat trouwhartig spreken over haar man, dat inleven in haar
leed, was als pijnstillende olie in haar zielewond gedrupt.
't Verruimde 't benauwd gemoed voor 'n wijle. Maar dien nacht,
wakker liggend in moeizaam tobben over Gods wegmet haar,
rafelden haar opstandsgedachten ook dat vertroostende gesprek
met den domine wreed-uiteen .... En als nu haar man ook
eens niet bekeerd was - 0, God, ze huiverde voor den afgrond
dier angstgedachten, 0 (H)eere, laat me toch slape, dat ik toch
ies tot rust mag komme ..... kreet ze en als doodelijk-afgetobd
sluimerde ze in - onrustig woelend ....
Daar waren oogenblikken, dat de beroering daar binnen zich
even stillei - dat was als ze in den Bijbel troost zocht bij de haar
welbekende maar nooit zoo diep-verstane en -gevoelde waarheden.
Op 'n middag - de twee oudsten waren naar school en de kleinen
speelden stil - bij 't barnen van haar Iced, had ze Gods weg
met haar en de kinderen leeren verstaan uit Psalm 90: "Want
wij vergaan door Uwen toorn en door Uwe grimmigheid worden
wij verschrikt. Gij stelt onze ongerechtigheden voor U, onze
heimelijke zonden in het licht Uws aanschijns..... Wie kent
de sterkte Uws toorns en Uwe verbolgenheid, naardat Gij te
vreezen zijt?" ....
Uit den beker dier verbolgenheid moestzij nudrinken, ze
zag haar voorbije leven, en dat van haar man - en ja, voor
groven zondedienst waren ze beiden bewaard - maar - voor
wat ze daar las, boog vrouw van Galen in deemoed 't hoofd,
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als Job toen hem Gods Almacht vervaarde. Berusten, Heere,
berusten, 0, dat 'k het toch leeren mag! perste het uit 't
~eprangd gemoed .... Haar kindertjes had ze nog. 0, hij
hieldzooveel van ze, van 't jongste, z'n naamgenoot, vooral,
geboren toen hij van den winter met de beug 1) voer. Behalve
de derde, 'n meisje, waren ze allen geboren, toen hij op zee
was. 0, wat zou ze zich gaan hechten aan de kleine; haar
gebed ging met haar klacht voor dit kind, of het in veel, in
alles mocht wezen als haar beste man. 't Bezoek, dat ze kreeg,
van de familie, de vrienden en kennissen, benauwde haar meer,
dan dat het afleiding bracht. Ze las op aller gezicht meelij, 'n
vragen van "hoe ben je er onder?" vooral uit ijdele nieuwsgierigheid. Ze voelde behoefte aan steun, warm-innig meeleven met
haar van wie ook 't Ieed bezagen als zij . . .. De patroon van
haar man was ook 'n paar keer gekomen, had hartelijk steun
toegezegd in haar mogelijk geldelijken nood, maar och, wat
klonk dat haar hopeloos, koud: "Nou, je moet je maar goed
houden, vrouw! Zoodra ik iets verneem, zul je 't onmiddellijk
weten ... !" ,,0, as 'k niet anders kende dan wat die menschen
'ebbe. - Je mot je maar goed 'oude! Ja, (H)eere, 'oudt Gai
me maar staande" . . .. wrong het uit haar op tot God.
"Een bal op! Een bal op!" galmde het 's morgens in de
vroegte al. En vrouw van Galen, wakker geworsteld uit
benauwende, beklemmende nachtmerrie, huiverend nog van
haar woesten droom, hoorde als uit 'n verre wereld, waar zij
voor goed uit weggeslagen was, den blijden roep: "Een bal opl
Een bal op!" Uit dien roep zong haar tot voor korten tijd de
hoop toe, de blije verwachting, de trots van 't schippersvrouw
zijn, dat iets had van majesteitsglans onder de stuurmans- en
matrozenvrouwen. Weg l weg! weg! was de deun van smart,
die ze nu hoorde scheuren door de morgenstilte in dat: Een
bal op! Nooit, nooit meer zou ze staan op den hoek van de
straat, stralend van innig genot, als al die jongens kwamen
1) Schelvisch- en kabeljauwvisscherij.
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aangerend van den toren, bezweet staand, in druk gewoel en
gegons van stemmen om haar heen: "Vrouw, je man komt! je
mankomt!" En dan had ze in gulle blijdschap maar gegeven
- die 'n vierduitestuk, die een stuivertje, en de andere,
gretig-grissend naar haar zilveren knipje, elk een cent. - En
dan die blije gang naar 't havenhoofd, nadat ze alles in de
huiskamer nog eens was langs geweest met de stofdoek ell Piet
wat had laten halen voor 's avonds, als de familie kwam verwelkomen, Te midden van de andere vrouwen, stond ze dan
op 't havenhoofd, turend met vurig, ingehouden verlangen
over de breed-uit liggende rivier tot ginds bij de bocht van
Rozenburg, waar de Maas heenkromde naar zee. 0, 'n gelukshuiver doortintelde haar, als dan het schip tot voor de haven
zeilde, de wimpels trotsch uitwaaiend boven 't blanke zeildoek,
dat bolde in strakke spanning. VL. 36 stond met groote witte
letters en cijfers onder den wit en blauw geschilderden rand.
Kees, den zuidwester op, aan 't roer, kon even haar toewuiven
en haar oogen waren niet van hem af meer tot ie goed en
weI met z'n schip aan wal lei .... Hij had al z'n aandacht bij
't roer, om 't schip veilig in de haven te doen laveeren!
Gewoonlijk praaide dan een van 't kantoor der reederij bij
't instevenen de "Trio". "Welkom, schipper Kees! Alles wei?"
,.Alles weI!" klonk dan forsch over 't water die haar zoo
vertrouwelijk klinkende stem, alsof die aIleen haar gold, te
midden van zoovele nieuwsgierig-wachtenden. "Hoe sta je er
bij?" riep de praaier weer. En bijna altijd had haar Kees
kunnen roemen in 't roepen van een fiink aantal lasten. En de
meneer van 't kantoor kwam dan in de blijde opgewondenheid
van een zakenman, die weer "boft", haar en ook de andere
vrouwen feliciteeren. Als 'n weldoende-weelde glansde over
haar de roem van den "gelukkigen" schipper, die altijd 'n
goede besomming maakte ....
Door de neergelaten gordijnen drong 't schemerig morgenlicht
't kamertje binnen, waar 't nachteduister heensloop voor 't
bleeke glimmen van den dag. Anders gewoon vroeg er uit te
gaan, staarde met moede, branderige oogen vrouw van Galen
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jt groeiend schijnsel in, opzlende tegen weer-tn-langen-langen

dag van al maar alleen zijn met het groote leed. De schrijnende
geluksherinneringen wilde ze vasthouden, er aan voortspinnen
in jachtend denken, hoe 't ook pijnde, maar ook flitste 't nu
en dan heel even daar doorheen als 'n waarschuwend sein,
het verleden los te laten. 't Was, als een zwak trachten opworstelde tegen dat lokkend verleden, haar geloof, dat
kwijnde ... , dat nog niet eenswillend was in volkomen overgegevenheid. Ze zou maar blijven liggen willen, doodop als ze
zich voelde, den ganschen langen dag om nooit weer op te
staan, willoos voor een leven zonder 't geluk, dat ze in haar
droom - 0, als ze daaraan dacht - had zien ondergaan in de
diepe, diepe zee. 0, ze had haar Kees gezien,aan 't roer staand
in z'n geolied pak, de zuidwester diep in 't voorhoofd gedrukt,
sturend z'n schip als 'n held door de kokende zeeen, die het
bebeukten, meedoogenloos. - Ze bad hem zien staan, de oogen,
die zacht-blauwe oogen, als een smeeking tot haar om hulp.
Ze had hem willen opnemen, uit de omkolking der golven, die
hem sloegen, sloegen tot hij 't opgeven moest. Ze had gegrepen,
maar, in wilde gillen, geworsteld tevergeefs.... Ze kon, kon
niet bij hem komen, ze was zoo ver weg, aan 't havenhoofd.
.Ze gilde nog luider, want hij kon niet meer - liet los zijn
roer - "God, help me, ontferm je over me, ik kan niet meer",
was de wanhoopsroep, toen de wielende golven wentelden over
hem heen, over hem heen . . .. En haar snerpende gillen wierp
haar wakker in den droef-bleeken dag.
Ze ctwong zich nu op eens tot opstaan - haar jongens moesten
naar school.. .. Hoor! wat een geloop, een wild geklepper van
klompen in 't straatje .... Voor haar niet, voor haar nooit meer
0 God, verlaat me niet, ik ken niet verder, ik wil ook
.sterve - 0, sla me maar met ziekte. Zoo bruiste het door
haar heen, nu ze de jongens hoorde stilhouden achter in 't
straatje bij een buurvrouw, ook schippersvrouw. Ell haar koortsiggloeiend hoofd wierp ze om en om in 't kussen, als dreigde
het te barsten van zooveel smart. Heftig sidderschokte haar
lichaam . . .. Een scherp-schel gekerm schrok haar Ope Kleine
19
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Kees in de wieg was wakker. Ze ging er uit. Dat arme schaap
~ in z'n klagelijk kermen hoorde ze meer dan anders teerder nog dan anders hief ze haar lieveling sussend aan haar
borst. nOeh, kind, je zel nooit je vadertje kenne l" schreiklaagde
se zacht met de kleine mee, die ze nu zoo nameloos, nameloos
hulpbehoevend zag. De moeder, sehreiend am 't kind, won net
van de opstandige vrouw. Ze viel neer voor de bedstede en
haar morgengebed was 'n smeeken voor haar zelf, maar vooral
voor de zes kindertjes, of God tach de moeder sterken wou in
den zwaren weg, waarin ze alleen stond voor zoo'n moeilijke
taak .... Ze ging de jongens roepen, die stil-bedrukt beneden
kwamen en begonnen te huilen, toen ze moeders bleeke gezicht
en rood-bekreten oogen zagen.... Ze nam den Bijbel en las
met schreidoorbeefde stem Psalm 42, die ze zoo troostvol wist.
En toen ze gelezen had dat tri umfeerende slotvers: nWat buigt
gij u neder, 0 mijne ziel! en wat zijt gij onrustig in mij! hoop
op God, want ik zal Hem nog loven; flij is de menigvuldige
Verlossing mijns aangezichts en mijn God!", en haar ziel den
treost dier Godswoorden indronk,begon ze, innig-eenvoudig, de
knaapjes er op te wijzen, hoe vadertje nu wellicht in den hemel
was, weI nooit meer thuis zou komen, maar dat ze veel vragen
moesten aan den Hemelschen Vader, hen daar allen eenmaal
samen te brengen.. .. Aan dat geloof richtte zich haar moegeteisterd leven op ....

Er kwam bericht, Veel schepen waren de Iaatste dagen
binnengekomen, die meldden van een n vliegenden" storm op
den bewusten Zondag en Zondagnacht. Er was er een, die een
boot had opgepikt met het nummer en den naam van den logger,
die gebleven was, Trio, VI. 36. Een ander had jonen 1) en
breels i) gevischt, die bij hoopen ronddreven. 't Was dus wel
1) boei- en bakenton op de beug (v. Dale); eehter ook op de "vleet"

('t geheel der haringnetten).
') breels

:z::

drijftonnen, waaraan de netten hangen.
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zeker . . .. De Trio was voor 't laatst gepraaid op Doggersbank
daags v66r dien storm.
Domine kreeg bericht van de reederij. Van de dertien opvarenden behoorden er negen tot zijn gemeente. Zwaar viel
hem de gang naar &1 die gezinnen, dien droeven namiddag,
toen hij de in hun hart reeds rouwenden moest gaan zeggen,
dat ze het rouwkleed wei konden gaan dragen .... Naar de
schippersvrouw ging hij allereerst, en toen hij heel zacht en
omzichtig vertellen ging van wat er gevonden was van "de
Trio", dat er dus geen twijfel meer was, toen brak ze uit in
luide klacht bij 't opnieuw weer smartelijk pijnen der versche.
wond. "Ja, ik 'ad van m'n zwager al iets ge'oord, gistere, 0,
domine, ik wou, dat je nog ies bad voor main en de kindertjies!"
riep ze, als wilde ze zich wapenen tegen 't lead, waarover ze
in de voorbije dagen door Gods genade reeds had mogen triumfeeren, maar dat ze nu weer zag komen aandreigen ....
Domine's stem, doorbeefd van emotie, hokte soms bij 't vurig
smeeken, dat W88 ala een van aangezicht tot aangezicht den
Almachtige vraagklagen om troost, als een moeder treost, En
de weduwe, 't Amen zacht meezeggend als het overwinningswoord van haar geloof, dat de verhooring zeker wist, voelde
aieh als opgeheven in een sfeer van wondere vree, nader bij
God ...•

De economische en de financieele
toestand van de kolonie Curacao,
DOOR

MR. B. DE GAAY FORTMAN.

I.
Van meer dan eene zijde is voor twee jaren de wensch geuit,
dat de commissie belast met een onderzoek naar den economischen en financieelen toestand van de kolonie Suriname met
opdracht om van advies te dienen omtrent de maatregelen,
welke ter verbetering van dien toestand zouden behooren genomen
te worden, de kolonie Curacao mede in haar onderzoek zou
begrijpen. En a posteriori is, gelet voorzeker ook op de groote
werkkracht door deze commissie ontwikkeld 1), in grooter mate
nog de klacht vernomen, dat dit niet geschied is. En daargelaten
de vraag of de leden van de Suriname.. . commissie nu ook de
meest bevoegde enqueteurs van Curacao zouden zijn geweest,
was er - en is er nog - reden te over, om den wensch naar
zulk een onderzoek gerechtvaardigd te achten. Om eene reden
te noemen: de subsidies van het moederland op de koloniale
huishoudelijke begrootingen van Curacao zijn in het laatste
decennium onrustbarend gestegen, meer dan verdubbeld zelfs.
Gewettigd is dus de onderstelling, dat, wanneer ooit een dergelijk
onderzoek zal worden ingesteld, daarbij ook aan de orde zal
komen de nuchtere vraag: is nog vanuit een ander oogpunt
dan dat van den nationalen trots het behoud van deze kolonie
voor Nederland gewenscht?
1) Ingesteld 11 l\Iaart 1911, dagteekent de commrssie haar rapport
September 1911. Ret is uitgegeven als De economische en financieele toestand
der Kolonie Suriname, 's Gravenhage Martinus Nijhoff 1911.
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Of dit terecht verlangde onderzoek zoo gemakkelijk door de
Suriname-commissie had kunnen geschieden, als men in het
moederland weI scheen te denken, is een vraag, die ik niet
gaarne in bevestigenden zin zou beantwoorden.· Omtrent de
Iigging van Curacao, het hoofdeiland der gelijknamige kolonie,
ten opzichte van Paramaribo, heeft menigeen eene voorstelling,
gansch niet in overeenstemming met de werkelijkheid. Niet
weinigen zullen indertijd verwonderd hebben opgekeken van
Van Kols mededeeling, dat het hier geldt een afstand als van
Den Haag naar Lissabon 1), wat in te scheller licht verschijnt,
waneeer men daarbij overweegt, dat men vanuit Holland via
Engeland en New-York en langs anderen weg Curacao minstens
even spoedig bereiken kan als Suriname rechtstreeks, en dat
de reis van Paramaribo naar Willemstad met den Koninklijken
W est-Indischen Maildienst, de meest gevolgde route, onder normale
omstandigheden 9 dagen duurt. 2) Weliswaar was het bezwaar
van den grooten afstand voor de commissie te ondervangen
geweest door eene minder omslachtige verbinding, maar waar
uit het Suriname-rapport voldoende blijkt, dat zij, door hare
subcommissie, uit eigen oogen heeft willen zien en met eigen
ooren hooren, had zij ook met een bezoek aan het hoofdeiland
niet kunnen volstaan. Aruba en Bonaire zijn van daaruit wel
niet al te bezwaarlijk te bereiken, maar een tocht naar de
Bovenwindsche eilanden heeft aIle ongemakken, die eene reis
met een zeilschip over eene Iengte van 1000 K.M. (RotterdamChristiania) 8) .kan hebben in eene zee, waar meer dan elders
met wind en storm rekening gehouden moet worden.
Moge uit het vorenstaande volgen, dat eene Curacao-commissie
in den geest der Suriname-commissie alleszins reden van bestaan
zou hebben, en evenzeer dat het minstens begrijpelijk is, dat
de laatste niet ook Curacao's economischen en financieelen
l) H. van Kol Naar de Antillen en Venezuela 1904, bladz. 396.
2) Reizigers vanuit Nederland mogen nog 3 ligdagen in Suriname daarbij
tellen.
3) Van Kol t. a. p., bladz. 392. Zie ook zijne beschrijving van de reis
op bladz. 250 e. v,
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toestand heeft onderzocht, uit de plaatslng van deze zelfde
woorden boven dit opstel, mag niet worden afgeleid, dat ik dit
onderzoek en daarmede de taak van zulk eene commissie op
mij genomen hebe In de volgende bladzijden bedoel ik slechts
te geven eenige mededeelingen omtrent - geenszins eene volledige beschrijving van - de plaats, die de kolonie Curaeso
in dit tweeerlei opzicht inneemt if! de rij onzer overzeesche
bezittingen. Eene aanwijzing van nmiddelen tot verbetering"
is, althans voorloopig, van mij niet te verwachten. Ret leek mij
niet ondienstig, vooraf aan een en ander van verschillenden
aard omtrent deze kolonie tneerdere bekendheid te geven, mede
om daardoor de belangstelling in het onderwerp te verhoogen.
De kolonie Curacao bestaat uit de Benedenwindsche eilanden
Curacao met Klein-Curacao, Aruba en Bonaire met Klein-Bonaire,
en de eilanden boven den wind St. Martin (gedeeltelijk), Saba
en St. Eustatius. Het hoofdeiland ligt op ongeveer 12° N.B.
en 69° W.L., geflankeerd door Aruba ten Westen en Bonaire
ten Oosten, de Nederlandsche Bocemoindsche eilanden liggen van
daaruit in het Noord-Oosten op ongeveer 18° N.B. 63° W.L.:
St. Martin, dat voor 't andere gedeelte aan Frankrijk behoort,
het meest Noordelijk, Saba in het midden. De geheele kolonie
heeft eene oppervlakte van een duizend vierkante kilometer.
Reeds in 1597, zeventig jaren na de inbezitneming van het
eiland Curacao door de Spanjaarden, is er in ons land sprake
van eene scheepvaart naar West-Indie, die 3 Juni 1621 leidde
tot het octrooi aan de West-Indische Compagnie nom te bevaren
en handel te drijven op de landen van Afrika, gelegen ten
zuiden van den kreeftskeerkring tot de Kaap De Goede Hoop,
die van Noord- en Zuid-Amerika, van de zuidelijke punt van
New-Foundland af, en verder op aile kusten en eilanden, gelegen
ten oosten van den meridiaan van de Kaap de Goede Hoop
tot den meridiaan van Nieuw-Guinea. 1) Op Curacao werd al
1) Zie J. H. J. Hamelberg De Nederlanders op de Wes'-Itulische eilanden
1901, bladz. 12.
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spcedig het oog gevestigd als eene geschikte haven voor de
schepen der Compagnie, zoowel met het oog op den direoten
handel als voor de kaapvaart op de Spaansche koopvaardij·
sehepen uit Mexico en Honduras. In Augustus 1634 ward het
elland op de Spanjaarden veroverd onder beding "dat men
hunnen Oversten, met zijn Huisgezin, bijhebbende Landgenoten
en Indianen, met Vrouwen en Kinderen, benevens hetgeen tot
hun lijf behoorde, naar 't Vaste Land zoude overvoeren; uitgenomen twintig Huisgezinnen, of zo veel meer, als 'er goedvonden
te blijven, die Z\j tot hunnen dienst zouden behouden." 1) Van
de oorspronkelijke bewoners, behoorende tot den Indianenstam
der Oaratben, stierf het geringe achterblijfsal spoedig uit, Reeds
omstreeks het midden der 17e eeuw werden door de kolonisten
slaven uit Afrika als werkkrachten Ingevoerd. Aruba en Bonaire
konden kort na Curacao en van daaruit bezet worden. Ondanks
verscheidene aanslagen en invallen in hoofdzaak van Fransohe
zijde mochten wij de Benedenwindsche eilanden behouden tot
1800; vanaf dat jaar tot den vrede van Amiens (1802) en van
1807-1816 bleven zij onder Engelsch bestuur.
De Zeeuwen zijn het geweest, die onze Bovenwindsche eilanden
gekoloniseerd hebben: St. Martin en St. Eustatius wellicht nog
eenige jaren v66r de verovering van Curacao, Saba iets later,
waarschijnlijk omstreeks 1640. Hunne geschiedenis is eene
aaneenschakeling van oorlogen en rooftochten, waardoor zij nu
eens in Engelsche en dan weer eenigen tijd in Fransche handen
waren, evenals omgekeerd de Hollanders korter of laager baas
zijn geweest in de Engelsche kolonien Tobago, St. Kitts-Nevis,
In 1816 kwamen ook St. Martin, Saba en St. Eustatius voor
goed aan Nederland terug.
Daarna heeft men allereerst eenigen tijd naast Suriname nog
twee West-Indische kolonien gehad: Curacao, Aruba en Bonaire
onder eenen Gouverneur-Generaal, St. Martin, Saba en
1) Zie J. H. Hering Beschrfjving van het eiland Cura~lJ9 en fie door tm;det
boorende eilanden, Bon-aire, Orobo en Klein Ouragao. Benesene een kort bericht,
wegens het gesprongen schip Alphen. Amsterdam MDCCLXXIX, blads, 9.
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St. Eustatius onder eenen Gouverneur.J) In 1828 verviel men
in het andere uiterste, en vormde een algemeen gouvernement
der West-Indische bezittingen met vier onderdeelen: Suriname,
Curacao met Aruba en Bonaire, Saba met St. Eustatius, St.
Martin. Tot 1845 heeft dit geduurd, in dat jaar werd de tegenwoordige toestand in het leven geroepen.
Nu staat aan het hoofd van de kolonie een Gouverneur,
onder wien Aruba, Bonaire, St. Martin, Saba en St. Eustatius
bestuurd worden door gezaghebbers. Een Raad van bestuur is
als adviseerend college den Gouverneur toegevoegd, terwijl de
Koloniale Raad de ontwerpen del' verordeningen overweegt.
Laatstgenoemd lichaam bestaat uit dertien leden, door de Koningin
op aanbeveling van een dubbeltal van den Raad tebenoemen.
Op de eilanden buiten Curacao heeft men Raden van politie,
bestaande uit den gezaghebber en twee door de stemgerechtigde
ingezetenen gekozen landraden; o. a. zijn zij belast met het
ontwerpen van pIaatseIijke keuren.
. Ret Hof van J ustitie is het opperste gerechtshof voor de
geheele kolonie; op aIle eilanden zijn voorts kantongerechten,
en op St. Martin en St. Eustatius (ook voor Saba) Raden van
justitie.
Op 1 Januari 1912telde de bevolking del' kolonie 56125 personen,
waarvan op Curacao 32846, op Aruba 9616, op Bonaire 6531,
op St. Martin 3383, op Saba 2405 en op St. Eustatius 1344. Niet
mindel' dan 48218 hiervan waren Roomsch-Katholieken, hoofdzakeIijk op de Benedenwindsche eilanden, 6227 Protestanten,
voornamelijk op St. Martin en St. Eustatius. Slechts 373 van
het totaal aantal inwoners zijn in Nederland geboren, 2)
De economische toestand.

In vroeger j ren hebben bijna alle eilanden, die de tegen1) Zie voor de verschillende regeeringsreglementen Mr. Dr. H. W. C.
Bordewijk Ontstaan en ontwikkeling van ket staatsrecht van Curacao 1911.
2

eze niet absoluut betrouwbare gegevens zijn ontleend aan het

Koloniaal Verslag 1912.
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woordige kolonie Curacao vormen, een tijdperk van welvaart
gehad. St. Eustatius bezat vele suiker-, indigo-, tabaks- en
koffieplantages ; een aanzienlijke tusschenhandel in goederen,
van Europa en Noord-Amerika naar Zuid-Amerika bestemd,
gaf het eiland den naam van "Golden Rock"; de bewoners
van Saba zijn nog bekwame zeelieden; schoenenfabricage,
katoenspinneri] en vrouwelijke handwerken, alles als huisindustrie beoefend, gaven voldoende inkomsten, terwijl niet
lang geleden ook de arbeid in de zwavelmijnen een goed stuk
brood gaf; van St. Martin was reeds spoedig bekend, dat het
bij de verdeeling aan Nederland toegewezen gedeelte de beste
zoutpannen bevatte; Bonaire was eene gouvernementsplantage,
waar cochenille, aloe en campeche-hout met goed gevoig geteeld
werden ; Aruba heeft met de goudmijnen, phosphaat-ontginningen
ell aloecultuur goede dagen gekend; en het hoofdeiland heeft
volstrekt niet aIleen door den transito-handel in slaven eene
(treurige) vermaardheid gekregen, Een schrijver in 1779 zegt
van het eiland Curacao, dat men bijna zou mogen zeggen:
"Cura~ao is een klein paradijs van aardschen overvloed,
middelerwijl, dat de koophandel de tijdelijke welvaart der
Ingezetenen stijft." 1)
Wie zal zeggen, hoevele en welke factoren hebben samengewerkt, om den tegenwoordigen toestand van verval schier
overal en ellende op meer dan eerie plaats te doen ontstaan?
De vooruitgang der verkeersmiddelen zal weI den doorvoerhandel hebben geknakt, aan de concurrentie en aan de verfijnde
behoeften zullen landbouw en veeteelt niet hebben kunnen
voldoen, het klimaat en de gesteldheid van den bodem heiden
hebben althans de Benedenwindsche eilanden steeds tegen zich
gehad, de afschaffing van de slavernij .heeft eene omkeering
teweeggebracht, die niet in vollen omvang te voren overzien
is geworden, met de mogelijkheid waarvan althans geen rekening is gehouden. 2)
1) Zie J. H. Hering t, a. p., bladz. 59.
2) Maar weinig van den toestand komt in de jaarlijksche Koloniale
Verslagen tot uiting, En de periodieke pers bemoeit zich in den regel
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Bij de beoordeeling van den economischen toestand is in dit
opstel tot uitgangspunt genomen het jaar 1910. Dit belet niet,
dat ter verkrijging van een overzicht ook met vroegere jaren
rekening gehouden zal worden, evenals hier en daar ook op de
zeer droge jaren 1911 en 1912 de aandacht zal worden gevestigd.
Landbouso. Onder het klein-Iandbouwbedrijf verstaat men
gewoonlijk dat gedeelte van den landbouw, waarin de veldarbeid
door het hoofd van het bedrijf persoonlijk wordt verricht, of
met medewerking van zijne huisgenooten, slechts af en toe
bijgestaan door betaalde arbeiders, terwijl bij het groot-bedrijf
het hoofd van het bedrijf slechts de leiding heeft, en daarvoor
betaalde personen het werk doen. 1) Dit laatste vindt men in
hoofdzaak op het eiland Curacao. Den 31sten Juli 1909 werd
door den Gouverneur eene commissie benoemd, ten einde den
toestand van dit groot-landbouwbedrijf in de kolonie na to

slechts terloops met deze kolonie. Wat wist men b. v, verleden jaar in
Nederland van de wanhopige droogte, waaronder land en beesten, maar
ook menschen leden. De courantenberichten hebben zich in hoofdzaak tot
Bonaire bepaald, terwijl het toch op Curacao en Aruba evenmin rOORkleurig was. Inderdaad, men kon hier eenen indruk krijgen van de "groote
droogte" in Oostloorn, door Ulfers geschetst. Ret volksvoedsel moest reeds
lang ingevoerd worden, de regenbakken waren leeg en voor het putwater
der plantages werd 6 a 7 ct. per petroleumblik betaald. Dysenterie en
scheurbuik eischten voortdurend meer slachtoffers, en wat als versterkende
middelen had moeten dienen, was slechts in zeer beperkte hoeveelheid en
dan nog tegen buitensporige prijzen te krijgen; melk voor 60 it 60 ct. per
kan (normaal is 20 a 25 ct.), eieren voor 71/ .. ct. (21/ .. ct. is de gewone prljs),
De alleroudsten hebben eenen toestand als toen is doorleefd, in 1VI a 2 jaat
geen noemenswaardige regen, nimmer gekend. En nog is de normale
toestand niet teruggekeerd.
'
Met Nederland vergeleken b. v, is degemiddelde jaarlijksche regenval
niet zoo gering; eene kwaal onzer benedenwindsche eilanden is vooral de
ongelijkmatlge verdeeling over het geheele jaar, alIes komt in een paar
maanden. Voor 1910 en 1911 was de gemiddelde regenval op Curacao
659.1 en 393.9, op Aruba 657.5 en 297.5, op Bonaire 673.3 en 353.1, op
St. Martin 1160.5 .en 1046.5, op St. Eustatius 1160.5 ell 1128.5, en op Saba
1008.5 en 1002.3 milimeter.
1) Aldus is te lezen in eenen brief van den tijdeIijk landbouwkundige
w. Versluys d.d. 26 Dec. 1909 aan de in den tekst bedoelde commisele.
Zie de desbetreffende bijlage van haar rapport.
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gaan, de oorzaak van den achteruitgang der plantagehouders
op te sporen en middelen tot verbetering aan te geven. Door
haar, 9 Juni 1910 verschenen rapport 1 laten wij ons den weg
wijzen op het hoofdeiland, waartoe de commissie zich bepaalde.
Het landbouwbedrijf op Curacao, zegt zij, is niet te vergelijken
niet wat men daaronder in Nederland verstaat, tengevolge van
de ongunstige bodemgesteldheid en de talrijke mislukkingen,
van oogsten, te wijten aan het uitblijven van regens. Behalve
de eigenlijke landbouw moeten onder dien naam begrepen
worden „tevens alle bedrijven, die in den regel op plantages
worden uitgeoefend en hier voor velen het middel zijn, om zich
het voor den eigenlij ken landbouw benoodigd bedrijfskapitaal te
verschaffen." Het zijn de volgende bedrijven, die alle te zamen
het groot landbouwbedrijf uitmaken : akkerbouw, ooftteelt, tuinbouw, groententeelt, kalkbranden en verkoop van brandhout en
houtskolen, veeteelt en zuivelbereiding, zouteinning en verkoop van
water.
a. Akkerbouw. Deze bestaat in het planten van maïs, hoofd .
takelijk zoogen. kleine mais, waarvan het graan tot meel vermalen wordt, om vooral op het land als voedsel voor de menschen
te dienen, terwijl de maïsstokken als veevoeder gebruikt worden.
De oogst is afhankelijk van den regen. Aruba voert een weinig
naars uit.
In de laatste tiental jaren had men meer werk gemaakt van
de dividivi-cultuur; de peulen van dezen boom zijn voor hare
looistof gezocht. Behalve van de groote droogten heeft deze
,00gst ook te lijden van ontijdige regens, die de bloesems afslaan
of de nog onrijpe vruchten doen rotten. Verder heeft eene
ziekte onder de boomen duizenden doen sterven, en is de laatste
jaren de prijs van het artikel op de voornaamste afzetmarkt,
Hamburg, gedaald: vroeger f 80.— per 1000 K.G., daalde de
prijs tot kort voor 1909 tot f 60.—, om in dat jaar tot f 70.
te stijgen. Toch wijzen de uitvoereij fers eene belangrijke toename aan. Voor de geheele kolonie is de waarde van den uitvoer
)

1)

Als Bijlage D van het Koloniaal Verslag 1910.
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geweest in 1909 f 96.000.-, in 1910 f 115.000.-, in 1911
f 123.000.-. Op Curacao is thans de prijs (50.- per 1000 K.G.
Ret is interessant om te vernemen, wat de groot-Iandbouw-·
bedrijf-commissie bij hare bespreking vanden akkerbouw meedeelt omtrent de oorzaken van den achteruitgang van het
groot-Iandbouwbedrijf, ook omdat daardoor tevens een blik
geslagen wordt op "de(n) kleine(n) landbouw". Als eerste en belangrijkste oorzaak wordt genoemd de uitgifte van domeingronden
na de afschaffing der slavernij. Reeds voor en tot lang nit de
emancipatie woonden vroegere slaven en hunne nakomelingen
meerendeels op de groote plantages. Zij hielde.n daar enkele
geiten, varkens en kippen, mochten daar water halen voor
zich en hunne beesten, brandhout kappen voor eigen gebruik,
en ontvingen stroo en hout voor het bouwen van hunne hutten.
Zoolang zij deze voorrechten van de planters genoten, beschikten
dezen over hunnen arbeid. Zij moesten het door de planters
verstrekte matszaad planten. Als loon voor hunnen landarbeid
ontvingen zij 1 kan mars (it (0.10) plus (0.25 of (0.30. Van
de door hen voor eigen rekening op daartoe afgestane plantagegronden verbouwde mars, waren de matsstokken voor het vee
van den plantage-eigenaar. Als regel werden deze opwonenden
der plantages goed behandeld, al lieten de meeste planters hen
gedurende 8 of 12 dagen per jaar tegen weinig, of zonder loon
heerendiensten verrichten. Verkoop van geoogste mars was eene
uitzondering, de in de schuren bewaarde voorraad werd altijd
weer onder de opwoners als loon verdeeld.
NA de afschaffing der slavernij werden geleidelijk meer
domeingronden (om de plantages liggende savanna's, krachtens
verkregen privileges dienende tot weide-gronden voor de plantages, of ook wel zonder recht daartoe door planters gebruikt
wordende, door het koloniaal bestuur verhuurd aan de bevolking
der buitendistricten it (3.- per R.A. De betaling der pachtpenningen liet echter meer dan eens te wenschen over. Deze
gronden werden zoo van weidegronden bestemd voor den akkerbouw, en aan de plantages werden veel arbeidskrachten onttrokken.
Op sommige plaatsen ontstond bovendien eene wanverhouding
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tusschen de planters en omwonende pachters van domeingronden. Behoeftige lieden, neergezet op kleine stukjes grond,
die voor hun onderhoud niet voldoende opbrengen konden,
vernielden de omheiningen der plantages, om aan brandhout
te komen, plukten de daar te velde staande dividivi, en lieten
hun vee bij gebreke van afscheiding daar weiden. En wat
hunne eigene grondjes betreft, velen kwamen niet na de bepalingen der huurovereenkomst betreffende het maximum aantal
stuks vee, hun geoorloofd te houden of die, betreffende het
verbod om boomen te vellen en hout te kappen. 1)
En omtrent eene andere oorzaak, de droogte, heet het in het
rapport, dat het lang uitblijven van behoorlijken algemeenen
regenval,geen zeldzaamheid in deze streek, soms jaren achtereen
misoogsten veroorzaakt. Ret komt daarbij voor, dat plaatselijke regens het dan intusschen voor sommige planters wat
gunstiger maken.
b. Ooftteelt. Mispels, mango's, kokos- en dadelpalmen, bacoven,
papaja's en cachoe worden uitsluitend voor plaatselijke consumptie gekweekt, eene "uiterst geringe" hoeveelheid mispels
wordt aan doortrekkende reizigers verkocht. De vermindering
van de koopkracht der bevolking heeft het belang van dezen
bedrijfstak zeer doen dalen, terwijl de diefstallen op de plantages
en de concurrentie der kleine landbouwers bovendien het
groot-bedrijf schaden. Mango's, vroeger f 1.50 per 100 stuks,
zijn verminderd tot eene verkoopswaarde van 40 ct., van de
mispels zegt een schrijver ill ]905 2): "mandjes, inhoudende
honderd stuks, werden eenige jaren gelcden naar Puerto Rico,
Cuba en andere plaatsen gebracht en daar menigmaal voor
tien gulden verkocht."
c. Tuinbouw. Hiertoe behoort de cultuur van oranje-boomen,
wier vruchtenschillen soms goed betaald worden op de wereldmarkt om hare bij uitstek goede hoedanigheden voor het
1) Uit de notulen der staatscommissie van 1853, die de emancipatie de
slaven voorbereidde, blijkt, dat herhaaldelijk en wel-gemotiveerd voor deze
gevolgen was gewaarschuwd.
2) De heel' J. H. B. Gravenhorst in het Curaeao-nummer van Neerlandia.
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bereiden van de Curacao-likeur ; in en om de boomgaarden
worden enkele grassoorten verbouwd op beperkte uitgestrektheid; rankvruchten (pompoenen, meloenen en watermeloenen)
en aardnoten in eene kleine hoeveelheid worden verbouwd al.
tusschencultuur van den matsbouw en in en om de boomgaarden
v66r of achter de dammen,
Oranjeschillen werden vroeger tot f 4.- per kilo naar Europa
verkocht. Sedert is de prijs aanmerkelijk gedaald. Na eenige
verwaarloozing, mede een gevolg van groote droogte, is de
cuItuur der oranjeboomen hier en daar weer opgenomen, Zij heeft
het bezwaar, dat de boomen ongeveer acht jaar oud moeten
zijn, v66r zij vruchten geven, en de groote prijsschommelingen
der oranjeschillen bemoeilijken eene systematische uitbreiding
van deze cultuur. In 1909 bedroeg de uitvoer 16292 K.G.
(f 10.350.-), in 1910 10570 K.G. «(7606.-) en in 1911 26256 K,G.
(f 17.344.-). 1) Van Aruba en St. Martin worden vrij onbe..
teekenende hoeveelheden uitgevoerd.
Eene verievendiging is overigens in den tuinbouw wel te
eonstateeren, ook voor het kleinbedrijf, dank zij de in de
Iaatste jaren ingevoerde goedkoope Amerikaansche windmolens, die tegemoet komen aan de bezwaren eener primitieve
wijze van waterverspreiding, welke anders den bouw van grasseorten, die eene rijke bevloeiing vereischten, onmogelijk zouden
hebben gemaakt.
Aardnoten (pindas) ~ijn een voornaam uitvoerproduct van
Aruba. In 1909-1911 werden van daar uitgevoerd 198000, 42615Q
en 193995 K.G., met eene waarde van f 16.811.-, ( 36.520.~
en f 15.004.-.
Ook brazilie-boomen vindt men in de tuinen, Op eene be!"
paalde dikte worden deze boomen omgehakt en voor uitvoer
verkocht; zij bevatten eene goede verfstof. De volgende merkwaardige cijfers worden gegeven van de van Bonaire uitgegeven
waarden aan (hard- en) verfhout: 1909 (4026.-, 1910 (1000.----,
1911 (9054.-.
2) Van de likeur "Cura<;ao" wordt voor 't laatst over 1908 een uitvoer,
208 kisten, gerapporteerd.
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d. Groententeelt. AIleen als kieinbedrljf komt groententeelt
voer en omvat: gjambo, radijs, komkommer, lange kalebassen,
warmoes, ook weI spinazie genoemd. Pogingen om deze eultuur
grootscher op te zetten zijn mislukt,
e. Kalkbranden en »erkoop van brandkout en ho'Utskool. Op
bet eiland Curacao wordt kalk veel als brandstof gebruikt, De
langs het strand opgezamelde kalksteenen worden daartoe op
de plantages gebrand. Ais brandhout gebruikt men zwaar hout,
boomstammen en zware takken, Op sommige plantages heeft
men kalkovens met veel verminderd houtgebruik, eene maatschappij brandt kalk met steenkolen als brandstof, Voor eigen
gebruik is de brandstof hout en houtskool, Van Bonaire wordt
op Curacao veel brandhout ingevoerd, uit het buitenland weinig,
Uit nood, bij het ophouden van andere bronnen, zijn vele
planters boomen gaan kappen, om kalk te kunnen branden of
om die als brandhout te verkoopen; de gouvernementsgronden
zijn zoo goed als kaal gekapt. Bij de trage groeikracht der
boomen op Curacao hebben vele plantages, waar dit geschied
is, van hunne waarde belangrijk moeten inboeten, ook wat hare
productiviteit betreft. Ook zijn er planters, die aan de bewoners
tier omliggende grondjes toestaan, om op hunne plantages hout
te sprokkelen,
De prijs van kalk op Curacao, vroeger f 2.50 per vat, is thana
f 1.25 a f 1.50, die van houtskool, vroeger f 1.50 per zak, thans
10.75 it (0.80.
Vooral Bonaire voert houtskool uit, maar zeer ulteenloopend,
Zoo b.v, in 1909 ruim 9ססoo K.G. en in 1910 nog geen 15000 K.G.
De waarden hiervan zijn vrij onbelangrijk: f 3000.- en f 300.-.
St. Martin voert onbeteekenende hoeveelheden kalk uit, St.
Eustatius evenzoo kalk en houtskool.
f. Veeteelt en zuivelbereiding. De veestapel op Curacao bestaat
uit geiten, schapen, runderen, varkens, ezels, paarden; de
zuivelbereiding omvat karnemelk, ongekleurde boter en kaas;
geitenvellen en wol worden uitgevoerd. De veeteelt is steeds
de voornaamste tak van den landbouw geweest. De planters
wijten d.en achteruitgang hunner plantages aan het door het
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Gouvernement in bezit nemen der om de plantages liggende
weidegronden, waaraan wij onder Akkerbouu: reeds enkele
woorden besteedden, en waarop nader in te gaan, het plaatsbestek ons niet veroorlooft, hoe verleidelijk de historische
ontwikkeling der weiderechten met name ook zijn mag. De uitgifte van weidegronden, op groote schaal bij de slavenemancipatie,
had op twee wijzen vermindering van den veestapel ten gevolge:
door diefstal en door vermindering van de voor de plantages
beschikbare weiden. Ret sterkst heeft zich dit doen gevoelen
bij de geiten- en bij de schapenteelt. Intusschen zal moeilijk
volgehouden kunnen worden, dat de opgegevene de eenige
oorzaak van den achteruitgang is. Vast staat evenwel, dat
deze laatste over de geheele linie valt te constateeren in zeer
aanzienlijke mate.
In 1910 bestond de veestapel op Curacao uit 425 paarden,
2947 ezels, 123 muildieren, 1811 runderen, 30968 geiten, 13472
schapen en 2648 varkens.
De runderteelt op Curacao vertoont eenige stijging; het houden
van deze beesten ondervindt veel minder schade van den
den geschetsten maatregel dan dat van kleinvee. Toch is dit
onderdeel van de veeteelt nog zoo onbelangrijk, dat het slachtvee
van de kust moet worden aangevoerd, en dit geschiedt heusch
niet in de beste exemplaren.
De uitvoercijfers voor vee zijn niet belangrijk:
Curacao: ezeis 1908 123 stuks (( 1845.-), 1909 52 (( 792.-),
-1910 107 (f 1708.-, runderen aIleen in 1910 2 stuks ter waarde
van (80.-.
Op Aruba werden in aIle drie deze jaren alleen varkens
uitgevoerd, 12, 57 en 80 stuks, in 1908 53 geiten en in 1909
6 schapen,
St. Martin voerde aan runderen uit in 1908, 1909 en 1910:
28, 56 en 51 stuks, aan schapen: 14, 11 en 75 stuks, in 1911 73,
aan varkens: 27, 64 en 31 stuks; St. Eustatius aan geiten 38,
312 en 155 stuks, in 1911 7, en aan ezels 25, 46 en 48 stuks,
terwijl Saba voornamelijk varkens (17, 45 en 41 stuks) en verder
wat geiten, paarden, runderen en schapen uitvoerde.
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Geitenvellen (in 1910 39988, in ~911 42247 K.G., ter waarde
van ongeveer f 50.000.- telkens), huiden (in deze jaren voor
+ (4500.- telkens), mest, schapenvellen en wol.
g. Zoutwinning. Tot voor eenige jaren was de zoutuitvoer
de hoofdbron van inkomsten van vele aan de baaien gelegen
plantages, voor enkele was zij de eenige bron. V66r 50 jaren
was de prijs f 2.- per 11/4 H.L., sedert is zij gedaald: f 1.75,
f 1.25, f 1.-, f 0.60; thans is zij bij weinig afzet soms zelfs niet
meer dan fO.40 per 11/4 H.L., gestort in het ruim der schepen.
die in de baaien liggen. Er kan geproduceerd worden per jaar
eene hoeveelheid van + 117.500 vaten a 11/4H.L. Thans heeft
er nog slechts hoofdzakelijk naar San Domingo verscheping
van kleine hoeveelheden plaats, terwijl voor eenigen tijd de
Vereenigde Staten van Noord-Amerika, Columbia en Porto-Rico
som den geheelen voorraad opkochten. In den laatsten tijd,
meent de groot-Iandbouwbedrijf-commissie, is eenige neiging tot
stijging bij de prijzen merkbaar: van (0.27 5 en fO.40 in 1909
tot fO.40 en fO.62 6 in 1910, Groote kapitalen zijn in de zoutplantages gestoken, de zoutwinning toch vergoedde in regenarme
jaren het gemis van inkomsten uit den eigenlijken landbouw.
Thans blijven soms groote hoeveelheden ongewonnen of ongebruikt liggen.
In 1910 werden geproduceerd op Curacao 27.300 vaten, op
Bonaire 27.000 en op St. Martin 134.739.
Curacao en Aruba minder, maar vooral Bonaire en St. Martin
produceeren enorme hoeveelheden. In 1910 werd uit de geheele
kolonie uitgevoerd 18 millioen K.G., in 1911 14 millioen, ter
waarde van 80 it 70 duizend gulden.
Deze oogst is afhankelijk van den regenval, in dien zin, dat
in den oogsttijd de droogte moet aanhouden, om te voorkomen,
·dat de regens den oogst geheel of gedeeltelijk wegspoelen.
h. Verkoop van water. Ret putwater van de plantages wordt
in de stad, vooral in den drogen tijd, gebruikt als waschwater,
,door den minderen stand ook weI als drinkwater, de stoomsehepen gebruiken het (maar meer het leidingwater) voor hunne
.ketels, De geregelde afzet is eenigszins verminderd door den
20
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aanleg van een waterleiding, en is verder afhankelijk van
den regenval.
Ret bovenstaande kan voldoende geacht worden om te doen
zien, dat de kolonie Curacao niet is eene bloeiende landbouwkolonie, en waarschijnlijk ook nooit dit worden zal. Tallooze
cultures zijn beproefd, nimmer met blijvend goed gevolg. Er
valt echter nog meer te bespreken, om een inzicht in den
economischen toestand der kolonie te krijgen. Wij blijven daarbij
aan 't tot hiertoe gevolgde systeem, waarbij de nadruk op het
hoofdeiland valt, getrouw, om ten slotte de plaatselijke toestanden
der eilanden Aruba, Bonaire, St. Martin, St. Eustatius en Saba
meer tot hun recht te doen komen. Vermelden wij eerst nog,
dat de landbouw-commissie resumeert en concludeert, dat de
toestand van het groot-Iandbouwbedrijf zeer slecht is te noemen;
de renten der tot aankoop van de plantages benoodigde gelden
kunnen niet worden opgebracht, oorzaken hiervan zijn de groote
droogten, die met ziekten de misoogsten hebben veroorzaakt,
de dalingen van de prijzen der producten, gebrek aan afzet,
bescherming van het Gouvernement van het kleinbedrijf ten
koste van het grootbedrijf in de uitgifte der savanen, gebrek
aan bedrijfskapitaal om na tegenspoed zich er weder bovenop
te werken, de grondbelasting, wanneer in tijden van misoogsten
het bedrijf weinig of niets heeft opgebracht, het dure leven op
de veraf gelegen plantages, wier eigenaars, om goed onderwijs
te kunnen ontvangen voor hunne kinderen, er ook in de stad
eene huishouding op na moeten houden, (welke door sommigen
weI weder wordt dienstbaar gemaakt aan den verkoop van de
producten hunner plantages), en het duurder worden der
arbeidskrachten. En nu zijn eenige maanden geleden door de
Staten-Generaal gevoteerd een f 110.000.- gedeeltelijk bestemd
voor aankoop van grond voor vestigingsplaatsen ten behoeve
van den kleinen landbouw.
Voor het eiland Curacao moeten wij nog op drie cultures
wijzen, nl. op die van aloe, katoen en sisal. De eerste breidt
zich uit, is nog in de eerste jaren van hare opkomst, en wordt
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daarbij gesteund. De uitvoer van aloehars vermeerderde van
500 K.G. in 1909 met eene waarde van (140.- tot ruim
2000 K.G., met eene waarde van (750.-- en bijna 4000 K.G.
«( 1000.-) in 1911. Voor Aruba en Bonaire, waar deze cultures
al reeds veel langer en op 't eerste eiland in veel grooter omyang aanwezig zijn, gelijk wij nog nader zullen zien, zijn deze
cijfers: over 1909 414268 K.G. (f 124.232.-) en 36099 K.G.
«(7.720.-), over 1910 396499 K.G. «(112.377.-) en 45433 K.G.
(f9.815.-) en over 1911 395922 K.G. «(94.893.-) en 70155 K.G.
«( 10.522.-). De katoen heeft op Curacao aIleen voor 1910 een
onbeteekenend uitvoercijfer: 734 K.G. «( 146.-).
In de allerlaatste jaren heeft men gemeend eene toekomst
voor den Curacaoschen landbouw gevonden te hebben in den teelt
van sisal, welker vezel voor de touwfabricage ter markt gebracht
wordt. Van haar wordt gezegd, dat zij "op een drogen grond
en onder een koperen hemel kan gedijen." 1) Zij moet echter
op groote schaal plaats vinden, daar anders de kosten van het
arbeidsloon bijna even hoog zijn als de marktwaarde van de
vezel. Hiertoe worden proeven genomen door de "Eerste SisalCultuur-Maatschappij", die met een renteloos voorschot uit de
koloniale kas werkt. In 1910 begonnen, is nog niets te zeggen
omtrent de resultaten van dezen teelt, daar drie, vier of vijf jaren
worden aangegeven voor den tijd, dien de plant noodig heeft,
om rijpe bladeren te leveren.
Nijverheid. Behalve in de vlechtindustrie is de nijverheid in
de kolonie niet sterk ontwikkeld. Eene electrische centrale
voor verlichting, eene waterleiding en eene ijsfabriek, alies op
Curacao, vormen de voornaamste takken van industrie. Het
vlechten van stroohoeden neemt grooten omvang aan; het
koloniaal bestuur doet veel moeite, om o. a. door het geven
van cursussen de kennis van het viechten der fijnere hoeden
1) Zie Een nieuwe Gultuur voor de Kolonie Curacao door J. H. Hamelberg in het Tweede jaarlijksch verslag van het Geschied-, Taal-, Land- en
Volkenkundig Genootschap, gevestigd te Willemstad, Curacao, (1898).
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meer alzemeen te maken. Waar voor minderwaardige hoeden
f 2.50 it f 3.50 per dozijn aan de vlechters betaald wordt, ontvangen dezen voor de betere soorten f ~.- it f 12.- per dozijn.
Een succes zou het wezen, wanneer de palmsoorten, die het
stroo voor de hoedenvlechterij leveren, zich in Suriname wilden
inburgeren, waartoe men voor eenige jaren begonnen is pogingen
te doen. Wanneer de gedane proefaanplantingen slagen in dien
zin, dat zonder bijzondere cultuurzorg de planten in stand
blijven en zich verspreiden, dan zal daarmee gevonden zijn het
eenige middel, om het stroo in voldoende hoeveelheid en tegen
voldoend lagen prijs te kunnen leveren. De toename dezer
industrie blijkt onweerlegbaar uit de cijfers van uitvoer. Bij
de overweging van deze getallen moet evenwel niet vergeten
worden, dat in 1910 de uitvoer met bezwarende douane-maatregelen in New-York te kampen had. Over 1910 werden uitgevoerd 75026 dozijn hoeden met eene waarde van (220.715.-,
in 1911113067 dozijn met eene waarde van f 443.703.-; terwijl
in de eerste negen maanden van 1912 reeds 99160 dozijn met
eene waarde van (546.875.- werden uitgevoerd. Ook de verbetering der qualiteit wordt door deze cijfers bewezen, in 1910
was de gemiddelde prijs f 3.03, in 1911 f 4.- en over Jan.Juli 1912 f6.04 per dozijn. Echter mag niet verzwegen, dat er
deskundigen zijn, die zich tegen de van bestuurswege gevolgde
methode verzetten, van oordeel, dat in de productie der betere
soorten op den duur geen levensvatbaarheid zit.
Het aantal personen, dat op het einde van 1911 in de vlechtindustrie werkzaam was, bedroeg op het hoofdeiland 5600, en
men kan aannemen, dat dit cijfer gestegen is. Vooral in het
stadsdistrict verkiezen velen dezen arbeid, dien zij thuis verrlchten, naar willekeur en al babbelende, boven het anders toch
ook al niet zeer gebonden werk der huisbedienden. Op deze
wijze heeft zich zelfs voor Curacao een dienstbodenvraagstuk
ontwikkeld.
De Amiqoe d'i Curacao 1) heeft er verleden jaar reeds op
1) Een weekblad in de kolonie.

VAN DE

KOI~ONIE

CURAQAO.

309

gewezen, dat de ambachtsnijverheid op Curacao mank gaat aan
vele van de gebreken, die de Suriname-commlssle in haar rapport
voordeze industrie in die andere West-Indische kolonie noemt.
De meest-uitgeoefende ambachten zijn die der kleermakers,
naaisters, schoenmakers, timmerlieden, schrijnwerkers, zilveren goudsmeden. Gebrek aan vakkennis, gebrek aan kapitaal
en behoorlijke gereedschappen, onverschilligheid en gemis aan
economisch besef - ge vindt het hier alles weer. 1) De kennis
van het yak wordt zonder grondige opleiding "aldoende" verkregen; en zonder blijkbaar zelf iets van het ongerijmde te
beseffen, durven knapen van 14, 15, 16 jaar zich aandienen als
timmerman, horlogemaker of wat ook. Ontkend kan intusscheh
gelukkig niet worden, dat er goede uitzonderingen zijn, met
naine wordt in mahoniehout degelijk meubelwerk uitgevoerd. !)
De loonen zijn niet van dien aard, dat voor bedrijfskapitaal
kan worden gezorgd en de zucht, om zich reeds spoedig zelf
als baas te vestigen, is een hinderpaal voor de aanschaffing van
deugdelijk materieel. ,,'Vordt hun een levering opgedragen, dan
is het eerst noodige een voorschot, hetzij op het loon hetzij
tot aanschaffing van grondstoffen, Niet zelden is het later
uiterst moeielijk het opgedragene behoorlijk uit hun handen te

krijgen. Het behoort evenmin tot de zeldzaamheden, dat het
voorschot voor andere doeleinden wordt gebruikt." Zeer erg is.
het met wat wij als het derde gebrek, dat de ambachtsnijverheid
aankleeft, noemden. Blijkbaar gaan de ambachtslieden uit van
het standpunt, dat zij er niet zijn voor de klanten, maar de
klanten voor hen. Van een ernstig streven, om aan hunne zaak
eenen goeden naam te bezorgen, is weinig te bespeuren. Zoolang de nood niet dwingt, staat niets doen bij hen hooger dan
arbeiden; ook de zeer kleine man zal liever een gedeelte vail
zijn soms schamel loon nog afstaan voor een knechtje dan dat
hij zelf met de benoodigdheden voor- of het het resultaat van
~ijn werk langs den weg loopt.
1) Suriname-rapport bladz. 50 en 51.
2) Gewoonlijk naar de plaat in Amerikaansche catalogi, of naar door
den besteller geleverde schets of teekening.
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Visscherij. 1) De diepte der zeeen aan de zuidzijde van het
eiland, waardoor een voor visch voedselrijke bodem ontbreekt
en de hevige passaatwind op de noordkust doen vermoeden,
dat van de visscherij op Curacao wel niet veel zal terecht komen.
Toch houden zich daar volgens de statistiek van 1910 nog
ruim 350 personen met dit bedrijf bezig. Gebrek aan gemeenschappelijk overleg is oorzaak, dat, behalve op sommige aan
baaien of binnenwaters gelegen plantages de uitoefening op
primitieve wijze geschiedt. Het koloniaal bestuur is in 1910
begonnen met het verstrekken van credieten aan onbemiddelde
visschers, bestaande in een in bruikleen geven van bootjes en
vischtuig op afbetaling; in dat jaar aan 45 personen. Ook
heeft het bestuur zich bezig gehouden met het kweeken van
schildpadden en met eene kunstmatige teelt van sponzen, met
weinig bevredigend resultaat echter.
Handel en scheepoaart. Het is bekend, dat de handel, die in
vroeger jaren Curacao rijk gemaakt heeft, sedert en reeds lang

zich verplaatst heeft naar San Thomas, dat de stapelplaats
geworden is voor vele West-Indische eilanden en voor het
vasteland van Zuid-Amerika zelfs. Toch is Curacao's handel
nog niet zoo onbeteekenend geworden, als het geval weI zou
geweest zijn, wanneer het eiland ook wat den invoerhandel
betreft, geheel en uitsluitend op zichzelf of op de kolonie was
aangewezen geweest.
Er zijn te Curacao geen groote transporthuizen, die zich alleen
den en-gros-handel ten doel stellen. WeI vele groote winkelzaken,
welke hoofdzakelijk uit Noord-Amerika en Europa hare waren
betrekken. Specialisatie heeft in het winkelbedrijf nog zoo goed
als niet plaats gehad; men koopt zijn hoeden in dezelfde zaak,
waar men zich schoenen aanschaft, en waar de vrouw des
huizes zich naast levensmiddelen bedden en huisraad koopt;
voor sigaren en eenige banketbakkersartikelen kan men bij
1) Zie o. a. DR. J. BOEKE, lets over de visscherij op Curacao, in het
Ouracao-nummer van Neerlandia, 1905.
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den apotheker terecht. Behalve Curacao's inwoners zijn vooral
Venezuelanen en Columbianen van de kust en Hattianen geregelde afnemers; zelfs zijn deze vreemdelingen zeer gewilde
koopers, en bestaan er voor hen afzonderlijke, belangrijk hoogere
prijzen. Waar de eigen bodem in den regel zoo bitter weinig
voortbrengt, moet de lijst van invoerartikelen weI bijzonder
groot zijn; de voornaamste zijn: aardappelen, boonen en
erwten, bier, hoedenstroo, jenever en rum, manufacturen, marsmeel, sigaren en sigaretten, steenkolen en suiker.
De doorvoerhandel houdt een druk verkeer in stand met
San Domingo en Zuid-Amerikaansche havens van Venezuela
en Columbia. Verschillende houtsoorten, cacao, koffie, rijst,
meel en suiker zijn de belangrijkste doorvoer-artikelen.
Van den uitvoer gaven wij reeds de voornaamste getallen bij
de bespreking van het landbouwbedrijf en van de nijverheid.
Als haven dankt Curacao haar belang aan hare ligging en
aan "de faciliteiten, waarop de scheepvaart kan rekenen, nl.
zeer geringe scheepsongelden, lage werkloonen en goedkoope
prijzen voor allerlei scheepsbenoodigdheden." Uit het Koloniaal
Verslag 1911, waaraan deze woorden ontleend zijn, nemen wij
ook over een vergelijkend staatje van in- en uitvoer over 1910
voor de geheele kolonie.
invoer:
uitvoer:
f 3.162.310 f 925.385
Curacao .
Aruba
120.578
542.260
"
"
Bonaire.
31.040
164.363
"n 147.262 "n 59.926
St. Martin.
St. Eustatius .
39.349
13.823
n
"
Saba.
11.129
55.441
n

.

..

.
. .
. . . .
Totaal .

f 3.555.980 f" 1.716.886

Buiten de vele zeilschepen, die vooral in den doorvoerhandel
dienst doen, bezoeken Amerikaansche, Duitsche, Engelsche,
Nederlandsche, Italiaansche en Spaansche stoomvaartlijnen geregeld de haven van Curacao, die ook als kolenstation gewild
is. Daarbij is de Curacaosche neger eene gewenschte arbeids-
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kracht aan boord en voor 't los- en laadwerk, zoodat verseheidene schepen "CuraQRoenaars", op de kust vooral,
"meevarenh •
Wat zal de opening van 't Panama-kanaal Curacao brengen?
Erzijn er, die hunne verwachtingen zeer hoog gespannen hebben.
Veelal zonder voldoend motief. Een afzonderIijk bestek zou
noodig zijn, om een weI gedocumenteerd antwoord op de
gestelde vraag te geven; hier kunnen wij daarop niet ingaan.
Dat er ook afgescheiden hiervan voor havenverbetering voIdoende gronden aanwezig zijn, heeft de regeering ingezien.
Verbreeding van de haven, uitdieping en opruiming van riffen
zijn de werken, die thans onder handen zijn.

Uit Mevrouw Bosboom's Brieven
aan Potgieter.
DOOR

P. J. MOLENAAR.

Brieven van A. L. G. Bosboom-Toussant
aan E. J. Potgieter, bewerkt en toegelicht
door J. Bosboom Nz.
Rotterdam, D. Bolle.

De tijd, waarin ieder wist, wie "Neerlands grootste romanciere" was, ligt al ver achter ons. In April 1886 droeg men
haar ten grave, en bijna algemeen sprak men toen van een
groot verlies voor de nederlandsche letteren.
Toch was toen het nieuwe geslacht al opgestaan, dat straks
een groot geluid zou doen hooren, groot genoeg om de nog
naklinkende stem dezer ontslapene te doen verloren gaan.
Zal er na meer dan zeven-en-twintig jaren nog belangstelling
genoeg zijn voor deze briefwisseling? Zoo ja, dan toch zeker
aIleen bij de literatoren van professie, die er weI van moeten
kennis nemen, en verder, zoo stel ik mij voor, in hoofdzaak
bij de ouderen, die haar nog hebben gekend, die nog van haar
werken hebben genoten.
Want wie kan zich de jonge menschen van den tegenwoordigen tijd voorstellen, die voor amusement den Leycester-cyclus
of het Huis Lauernesse zullen doorlezen? Ret zou voor hen
erger dan een Tantalus-kwelling zijn. Of zelfs zeden-romans als
"Majoor Frans" en nLangs een omweg", -

ja, ze zullen nog

wel gekocht worden, want de uitgever Bolle stelt ze telkens
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opnieuw verkrijgbaar. Maar leest men ze ook? En wie leest ze
dan? Het zou moeilijk zijn daarvan een statistiek op te maken.
Maar deze proef zou anders goede diensten kunnen bewijzen
bij het opmaken van den standaard onzer literaire ontwikkeling.
Zoo geloof ik ook, dat deze briefwisseling slechts een beperkten lezerskring zal trekken. Maar wie sympathie voor
Mevrouw Bosboom voelt en een blik wil slaan in haar werkkamer, dikwijls ook- in haar hart, zal door dit bundeltje van
begin tot eind geboeid worden.
Een belangrijk stuk nederlandsch literair leven maakt men
hier mede door. Want deze stille, zwakke vrouw, die zich zoo
weinig in het openbaar vertoonde, was toch een van degenen,
die in de 1ge eeuw dat leven meest tot bloei hebben gebracht.
En de man, aan wien al deze brieven gericht zijn, Potgieter,
de oprichter van "De Gids", de meestal ontevredene, omdat hij
zoo hooge eischen stelde, was een van haar beste vrienden.
De buitenstaander is verbaasd over deze intimiteit tusschen
den volbloed liberaal, en de vrouw van malgre tout! - men
denke aan haar strijd met B. Huet! - positief-orthodoxe belijdenis.
Maar daarom juist is deze briefwisseling belangrijk, omdat zij
ons toch die vriendschap weI verklaarbaar maakt.
Ret is geen onbescheiden nieuwsgierigheid, die ons naar dit
boek doet grijpen, om nu eens het intieme oordeel der schrijfster te weten over allerlei personen en zaken, maar wij moeten
bekennen, toch weI eens even teleurgesteld te zijn, als door
den uitgever dezer brieven een stuk werd afgebroken waar wij
juist gaarne nog enkele regels hadden doorgelezen.
De volgende fragmenten leken mij belangrijk genoeg om de
vrienden van Mevrouw B.'s werken er toe op te wekken deze
correspondentie in haar geheel te lezen.

Wat den vorm ervan betreft, hier, meer nog dan in haar
romans, treft ons gedurig het ouderwetsche van haar schrijftrant.
De eerste regels herinneren ons aanstonds, dat wij te doen
hebben met een literatuur, waarvan ,vij door een goeden afstand
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van tijd gescheiden zijn. Doen bijv. de volgende passages niet
aan "Sara Burgerhart" denken:
"Niet dat ik van schilderen weet, maar ik vond den inval
regt aardig" .....
"Waarde en veel Geachte Vriend!
Nogmaals een brief van U en weer niet antwoorden, dat zou
te erg zijn, en weI gansch het tegendeel van het bIijvend
vriendschappelijk en hoogachtend gevoel dat in mij is" .....
Haar schrift schijnt, blijkens de vele vraagteekens van den
uitgever dezer brieven, menigmaal onleesbaar te zijn geweest,
maar ook de stijl is niet altijd geacheveerd.
En wat te zeggen van het veelvuldig gebruik van fransche
termen en uitdrukkingen? Wij weten, dat Mevrouw B. een
voorliefde voor de fransche taal had, maar daarom verwondert
men zich te meer over de vele onnauwkeurigheden, die haar
ontsnappen.
Haar zwak gestel moet haar weI zeer gehinderd hebben,
vooral wanneer zij door kontrakt m-et den uitgever gebonden
was, en op een bepaalden datum moest klaar zijn. Het schrijven
van ieder harer grootere werken schijnt een bijna duldelooze
inspanning voor haar geweest te zijn, en men verbaast zich
daarom te meer over haar geestkracht, die haar in staat stelde
een zoo eerbiedwaardig aantal boekdeelen in het Iicht te geven,
waaraan zoo veelomvattende studie was voorafgegaan.
Telkens leest men klachten ais deze:
. . . .. "maar werk valt altijd uit de hand, en al opknappende
en omwerkende, en dan weer verpligte r u s t door onwel zijn
of afmatting, is het eerst 16 February geworden eer ik het
(Graaf Pepoli) voor goed heb weggelegd tot groote vreugd van
Bosboom en geen kleiner van mij zelve" .....
Hangt met dit zwak gestel misschien ook samen haar moeiIijk
karakter, waardoor zij dikwijls slecht met de menschen kon
opschieten?
Want dat zij niet zoo gemakkelijk was, blijkt weI uit een
uitlating als de volgende:
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"nieuwe (vrienden) maak ik zelfs niet meer. Waartoe
ook? Ik zie ze te snel in de kaart, en ik ben te weinig
indulgent om ze ondanks hetgeen ik dan zie te blijven liefhebben; dwaas genoeg, ik weet het, want ze moeten mij toch
ook nemen zooals ik ben - en dat is lang niet alles - ik
heb er de volle overtuiging van" .....
Die laatste woorden moeten 't weer goed maken, maar dat
ook in dit karakter Ie petit cote niet ontbrak - wie, die er
zieh over verwondert?
Zoo is de schrijfster heelemaal niet te spreken over Koning
Willem III, als hij tegenover Bosboom niet heel vriendelljk is
geweest. Dit prikkelt haar zeer, en zij beklaagt er zich meer
dan eenmaal over:
. . . .. (Bosboom) is nu moedeloos en zou bemoediging noodig
hebben om weer aan zich zelf te gelooven. En juist nu gaat
Sire hem met zijne distincties voorbij, terwijl Verveer en
B I e s, zijn tijd- en ateliergenooten gedistingueerd worden. Hij
lacht er mee, maar toch, ik weet dat er oogenblikken zijn,
waarin wij aan ons zelven twijfelen, en dat in zulke oogenblikken u iedere aanmoediging goed. doet .....
Zoo heeft zij ook haar eigen ijdelheid, ziet zich niet gaarne
naar den achtergrond gedrongen:
"Ieder Alkmaarder gelooft zekere aanspraak te hebben op
jufvr. Toussaint, die er dan ook bekend was als 't bonte hondje.
Lach er vrij om, het was een milieu, waarin ik paste, ik had er
mijn kring, ik had ermijn persoonlijken invloed, ik telde mee, ik
was er i e t s. Hier ben ik onder duizenden gersoleerd en verborgen,
zooal niet .vergeten. Hier ben ik niets. Zelfs wie mijn werk liefhebben, zien mijn persoon niet aan, omdat ze mij niet kennen" .....
Hoe moeilijk voor het echtpaar Bosboom het leven somwijlen
was, blijkt meermalen uit een enkel woord in 't voorbijgaan,
en komt ook nit in den brief van. 31 Dec. '65: "Nag een laatste
groet uit d i t j a a r, zoo hang voor ons in zijn aanvang en tach
in menig opzigt weer zoo goed en gezegend. Nog een laatste
groet, dien Gij krijgt morgen, vermoedelijk op het uur dat Gij
1 Jan. '65 bij ons waart door zoo hartelijke innige belangstelling
41 • • • •
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gedreven. Nooit zal ik dat bezoek vergeten, zoo verrassend,
zoo treffend tevens. Ret gaf mij een rust als ik in lang niet
had gehad."
Welk een trouw vriend Potgieter was, vermeldt een aanteekening: hij was op dien 1 Jan. met een aanbod tot steun
gekomen. Misschienzal 't menigen lezer bevreemden, dat dit
aanbod juist van deze en niet van andere zijde kwam.
Omstreeks dienzelfden tijd wordt er heel wat gecorrespondeerd
over de "Verrassing van Hoeij", Zooals men weet heeft Mevrouw
B. dezen roman geschreven onder toezicht van Potgieter en
Busken Huet, die snoeiden, veranderden, omwerkten naar
hartelust. Menig auteur van minderen rang zou zich dit stellig
niet laten welgevallen.
Zelve ging zij er onder gebukt:
"Gij zelf met al uwe kracht en verve zegt: ik moet vrij
z ij n, en ik kan niets doen, als ik mij verbeeldde, dat iemand
over de schouders naar mi] keek! Hoe wilt Gij, dat ik mij
frisch en vrij bewegen zal en dat deel talent, dat m ij gegeven
is waarlijk zal kunnen ontplooijen, als ik twee dwarskijkers
van uwe en B. H.'s sterkte achter mij voel staan, en tusschen
de bijgedachten in, zou d i t goed zijn, zou d i t kunnen blijven,
enz. enz. werken moet! Ik weet weI dat ik er van leeren kan,
mij in onvrijheid te bewegen, maar is dat de noodigste kennis
van een romanciero ? ....
. . . .. Ret resume van deze allocutie is dit:
In's Hemels naam laat mij mijn gang gaan en ga Gij daarna uw gang met frisettes en ratures (des noodig), maar laat
mij niet werkcn met de knellende en belemmerende bijgedachte: wat ik nu schrijf krijg ik misschien over een dag of
wat terug om 't weer over te doen .....
Ik beloof U daarentegen, dat ik zoo levendig mogelijk zal
schrij ven en zoo veel 10 11g U e u r s sparen zal als ik eenigszins kan.'
Met groote belangstelling voIgt zij de beweging in de "Gids"redactie naar aanleiding van B. Huet's geruchtmakend artikel
in de Januari-aflevering "Een avond aan het Hof", waarin de
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Koningin met enkele harer hofdames sprekende werd ingevoerd
over het proza en de poesie van "Aurora", het bekende jaarboekje, dat hiermede weI den genadeslag ontving.
Dat Mevrouw B. 't voor B. Huet opneemt, zelfs bij de "nieuwjaarsvisites", komt mede voort uit haar gekrenktheid over de
weinige belangstelling aan haar en anderer literair werk geschonken door degenen, van wie om allerlei redenen belangstelling kon worden verwacht. Men kan hier, denkende aan
den tegenwoordigen tijd, met haar medevoelen:
. . . .. Iemand zei: "B. Huet moest naar Meerenberg". Dat zou
mij spijten, zei ik, want ik neem raad van hem voor mijn werk!
Ik moest dat zeggen po u r en fi n i r! Degenen, die zoo
raasden, wisten niet eens dat Hoey I bestond! Pleizierig niet waar?
Ik ging in het vijandelijke kamp - de camarilla der
Koningin .....
- Hoe vindt de Reine het stuk van B. Huet?
- Ze heeft het niet gelezen.
- Maar zij zal het toch lezen.
- Ja, ze heeft er naar gevraagd! Dat affreuse stuk, waarin
ze zoo beleedigd wordt.
-

Heeft U het gelezen?

- Ik lees den Gids nooit .....
- De auteur is uw vijand ook, niet waar?
- Integendeel, wij zijn beste vrienden, wij correspondeeren.
Heeft U dan zijn welwillende kritiek van mijn werk in den
G ids niet gelezen?
- Ik herhaal U "de Gids' wordt niet bij ons gelezen.
- Dat is jammer, mag ik hem U dan eens zenden?
- He [a, dat zou ik toch graag willen lezen.
- Dan zal ik er die kritiek over v. Lennep bij doen, want
ik weet vooruit, dat de Rei n e het daarmee eens zal zijn ....
Nukan men zich de verontwaardiging der schrijfster
indenken, als Mevrouw v. W. later de beide Gids..nummers
- zij noemt ze: "interessante brochures" - terug brengt en
dan bekent: "A vrai dire, ik las van Lennep niet",
- Niet eens van Lennep! den p oe t e l a u r e a t de la COUf.
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Foei, mevrouw, mogt ik zoo zeggen, met den vinger dreigende,
- C'est comme cela! hernam zij, de schouders ophalende,
het is bij ons een huis, zoo druk.
Ja, het is er druk, het komt er tot Hollandsche kunst en
litteratuur niet aan toe, tenzij als aalmoes, zooals bij de opdragten etc."
Eindelijk nog dit merkwaardig openhartig oordeel over Potgieter's werk, dat waarschijnlijk door vele lezers van zijn proza
en poesie zal onderschreven worden. Ret is naar aanleiding
van een gedicht van 1859: "Het nieuwe Tolhuis der Stad
Amsterdam" :
..... "Gij doet mij de eere aan te vragen, hoe ik het vind.
Ik zal 't ronduit zeggen. Ik geniet het zooals ik de stanza's
van Shakespeare geniet; neem het niet voor een bot compliment. Ik geniet de zangen van S. (in zijne taal nameIijk)
aIleen met groote moeite - en ik mis er soms van - maar
h e t gee n ik er van krijg is mij vee I en doet mij betreuren,
dat ik er niet alles aan hebe - E t v 0 i I a, 't is er uit. 't Zou U, dunkt mij, zulk een kleine moeite zijn om iets meer
duidelijk te wezen, als gij maar goed vindt niet zoo over kort
te zijn, en niet in een zin te willen zeggen, wat toch eigenlijk
wel regt had op twee.
Gij zoudt er menig Hollander pleizier mee doen, en zelf
beter krijgen wat U toekomt van hen ....."
Bet loont de moeite hiermede B. Huet's oordeel over P. te
vergeIijken (Lit. Fant. en Kr. dl. XV).
Dat mevrouw B. niet veel met de kerk op had, weten wij
sinds lang uit haar werken.
"Ik heb meer op met de onzigtbare gemeente in Christus
dan met die ruime rompslomp van een kerk, waar van aIle
zijden de wereld indringt en van het hare bijdoet. Maar al is
de Kerk gebrekkig en met stof vermengd, toch is 't gevaarlijk
haar af te breken, de gemeente kan er ten minsten in wonen
en hare stichting vinden".
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Nog minder had zij 't in het algemeen op de dienaren der
kerk. Of de qorzaak van deze slechte verhouding, die ook
elders in haar briefwisseling uitkomt, bij haar lag, of bij de
gemcrimineerden, zij in het midden gelaten.
Uit een brief van 1860:
..... "Gij haat de domine's - et bien qu'est ce que
eel a fa it? Ge kunt toch weI over de domine's heenzien;
als ik dat niet deed, had ik al lang geen geloof meer I"
Dat is kras genoeg, en niet minder kras is het volgende:
· .... "Of ik het goed vind, dat Gij de Xllle eens onderhanden
zult nemen? Haven de Domine's zooveel Ge wilt, ze worden
genoeg bedorven in ons land om niet wat noodig te hebben,
wie onder hen ik lief heb, heb ik lief als menschen en niet
om den steek of de bef, maar wat ik u bidden mag, geef
Elize (van Calcar) ook in 't goede, wat haar toekomt. Laat ze
ten minsten hier niet met die flaauwe beschuldiging, dat ze
portretten gaf worden neergeveld",
Naast dit harde oordeel valt temeer dat over Gunning Ope
(Het is van Oct. 1861; hij was toen sedert kort als predikant
te 's-Gravenhage).
· .... "Ik leef hier zoo geisoleerd. Maar ik heb nu toch een
vriend die mij van tijd tot tijd eens wat anders komt brengen
dan praatjes van den dag. Sinds Gunning hier is. Het is een
uitnemend mensch, voor mij een Gideon in het leven. Ik
wenschte, dat Gij hem eens kondet hooren. Gij zoudt dan 'van
dezen althans niet zeggen, dat hij preekte, wat hij zelf niet
geloofde. "Ik geloof, daarom spreek ik !"Dit voelt men uit alles
wat hij zegt. En de magt van deze prediking is wonderlijk groot",
Ik voeg hier nu nag bij een uitlating over Groen en over
Da Costa, waaruit men opnieuw zien kan, hoe hoog zij beiden
stelde.
· . . .. En Groen commandeur. Ik zie van hier af uw minachtend
schouderophalen en een glimlachje. Maar geen van beide kunnen
meer ironisch zijn en meer scherp dan de blik, welke de nieuwe
commandeur zelf op die onderscheiding moet werpen, en tach
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had ik gewild dat men zoo iets voor den dichter van Nieuwpoort had gedaan" .....
En uit het volgende over Da Costa ziet men tevens hoe
zij af en toe Potgieter op zijn geestelijk tekort dorst wijzen:
. . . .. "Ret doet mij zoo goed, dat Gij hem toch hoogschat
al kunt Gij het niet met hem eens zijn en toch, wie weet of
Gij 't innerlijk niet meer met hem eens zijt, dan het schijnt,
dat Gij uit e s pri t dec 0 n tr ad i c ti 0 n wi It erk e n n en,
tout ce qui est grand en nous rapproche du Christ
e t to u t ceq u i est pet i ~ e n n 0 U s, n 0 use nee art e,
zegtMonod in zijn discours sur les Grandes Ames ....•
Uw eigen hart zal u zeggen, dat de gedachte waarheid is,en
als zij dat is, dan kunt G ij niet ver zijn, niet ver blijven van
ik zeg niet - 't orthodoxe standpunt van Da C., maar
van z\jn Christendom, van zijn Christus, en dat is de
hoofdzaak".....
Zij verkettert niet spoedig andersdenkenden en laat hun
gaarne de vrijheid. Zelfs in het heetst van den strijd met
Busken Huet schrijft zij: "ik zou wenschen, dat er in ons
land plaats was en ruimte voor ieder geniaal mensch van
welke rigting ook."
Dit heeft zij trouwens gemeen met alle waarlijk grooten van
hart: ..... "De Groens zijn nu veel zachter in 't afkeuren van
B. Huet, dan de meesten van hen, die 't met dezen eens zijn
in opinien" .....
Maar hoe vast zij stond in haar eigen overtuiging, blijke
ten slotte uit de beide volgende citaten:
Als Elise van Calcar haar schrijft, dat B. Huet "zoo menige
mooije page van 't Evangelie en 't Oude Testament voor haar
onleesbaar gemaakt" (heeft), krijgt zij ten antwoord:
"Dat 's uw eigen schuld, dat heeft hij voor mij niet. Waarom stelt Gij zijn woorden boven de H. Schrift? Al de Renans
en al de Revilles, hoe talentvol en interessant oak, wegen bij
mij niet op tegen die stem des Geloofs in mij, die mij zegt:
"Riel' is de weg, de waarheid en het leven". In nood en dood
21
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beproefd, is het zoeken van eene andere kenbron naar mijn
gevoelen en v 0 0 r m ij roekeloosheid en zonde" .....
En niet minder welsprekend is deze bladzijde uit een schrijven
van 30 Nov. 1865:
. . . .. "Vindt Gij er waarlijk zooveel moed in om te zeggen,
waar het op staat en zijn gevoelen uit te spreken, zooals P(ierson)
deed als men zijne positie, als men zelfs het land verlaat?
Gelooft Gij niet, dat er een geheel andere moed toe behoort
om zooals Groen als een eenvoudig hoorder te gaan zitten
onder het gehoor van een man, die verre, verre beneden hem
staat in intelligentie? Waarom? Om te getuigen voor dit eene,
dat er een dienst voor God moet wezen, 00 k in de kerk, om
te protesteeren tegen hen, die alles tot de hum ani t e i t wenschen terug te brengen. Liefelijke, maar eigenwillige mensch endienst is geen God s die n s t, dat zult Gij mij toestemmen, al
is een Christen zonder humaniteit een onding en Ieugen.
Groen in zijn ootmoed ontvangt het woord Gods als een
kindeke uit den mond van zijn mindere. Pierson in zijn hoogmoedige zelfgenoegzaamheid stoot het vleeschgeworden woord,
den geopenbaarden wil van God van zich af om niets te gelooven wat zijn eigen wijsheid niet kan begrijpen. Ik houd het
er voor dat het heengaan van Pierson noodig was voor hem
zelf en voor de Kerk, maar dat het z ij n e z 0 n d e is - waarachtige zonde voor God - dat hij is moeten heengaan."
Toen na haar zeventigsten verjaardag Mevrouw B. een begin
maakte met het te boek stellen van haar persoonlijke herinneringen, werd zij vrij onverwacht uit dit leven weggeroepen
en bleef jammer genoeg haar auto-biografie, die zoo belangrijk
had kunnen worden, onvoltooid.
Door de uitgave dezer brieven is dit gemis niet vergoed.
Toch zij met dankbaarheid geconstateerd, dat hier op den
persoon van de schrijfster vaak een helder licht valt, meer
misschien, dan dit in een officieele auto-biografie zou zijn
mogelijk geweest. Voor het teekenen van haar levensbeeld
is voortaan dit bundeltje onmisbaar.

Verzen.
DOOR

JOB.

v. HULZEN.

VREDE.

't Is avond en klein-Pauke gaat ter rust
Hij buigt zijn knietjes neer voor 't ledikant
en vouwt zijn handjes op de smalle rand
en bidt zijn nachtgebedje, onbewust.
Moeder bidt langzaam voor en wacht. - Dan kust
zij haren lieveling, en, 'wijl haar hand
het kleine vuistje blijft omvatten van 't
lief kind, hem neuriend in sluimer sust .....
Stil nu ..... en stoor dit blanke groepje niet!
't Is of een engel hier zijn vrede bracht
en wakend bij het bedje nederzit .....

Nu zwijgt het droomerige wiegelied
en roerloos ziet de trouwe neer. - Dan, zacht,
buigt zij zich over 't bedje heen en bidt .....
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VERZEN.

MOEDER.
De avondscheem'ring is zoo stil gekomen.
Moeder zit in haar stoel vooruit te staren.
Wit bleekt het licht over haar witte haren,
over 't gelaat, dat d' avond doet vervromen.
Ik wilde, dat we altijd hier maar waren,
z66, zooals nu, nu 'k schemerlicht zie loomen
over ·uw oude, vrome hoofd en droomen
van vrede alles in ons doen bedaren.
Weel U nog wel van vroeger, als ik luisterd'
naar wat uw stem van Bethlehem vertelde,
en ik een traan op mijne handen voelde?
Ik weet nu heel goed, wat U toen bedoelde,
waarom die tranen uit uw oogen welden,
terwiji het avonddonker om ons duisterd' ...

VERZEN.
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LEVEN.

Ik leefde 't lev en als een moeie werker
die al heel vroeg zijn huisje moet verlaten
en zwijgend door de morgenstille straten
naar zijne donk're werkplaats gaat. Hij merkt er
niets van, hoe buiten over 't land opgaat - en
opstijgt de zon, de dag uitbreekt zijn kerker
en 't licht opstraalt, al goudener en sterker! ...
Hij gaat maar door gebogen en gelaten.
Zoo gingen traag mijn droeve dagen henen, tot 'k in den morgen, Heer, Uw Liefd' ontmoette,
die mij zacht meenam door de poort, naar buiten. 'I'oen moest ik voor het Licht de oogen sluiten
en zonk ik neder aan Uw trouwe voeten
er kon niet anders dan van weelde weenen.

Zooals de Boomen ....
DOOR

A. WAPENAAR.

I.
Zooals de boomen, door den herfststorm aangevallen,
Zien al hun pracht en trots nog onverwacht verwaaid,
Hun geIuw-gouden sierseis wel bij duizendtallen
Door al-maar wreeden slag ter aard' zien neergemaaid,
En nu in treurnis klagen, zwijgende gebeden,
Hun dorre handen heffend naar de zon omhoog,
Die weldoend medewrocht aan hun zoo schoon verieden,
En nu in koele hoogheid achter wolken toog,
Zoo schreid' ook mijne ziel in leed-doorknaagde tijden,
Toen alle vreugd om aardsche schoonheid was vergaan,
En zij zich arm beyond nit al het rijk verblijden
En troostloos-eenzaam stond op zonverlaten paan:
"Waarom, 0 God, Al 't leed en straks het wreede sterven?
Waarom die gouden vreugd in zwarte schauw van Dood?
0, had 'k dan maar altoos die vreugde moeten derven,
Want haar herinn'ring is het bitt're in deez' nood!"
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II.
Zooals de stammen, na hun rijke zomersch praIen,
Zijn fel en wreed gepijnd, ten schooner bloei gesnoeid,
Om straks in tal en pracht van bloesems te verhalen,
Hoe uit het wintersch leed hun rijkdom is ontbloeid,
Zoo won ook uit de smart mijn worstlend leven zegen,
Zoo rees m' uit duisterheid nieuw licht ter levenskim,
Dat als 'n zachte troost is om mijn ziel gelegen,
Mijn onrust heeft verstild door Gods genadeglim.
'k Heb van der tijden heil de broosheid leeren kennen,
Ais van des zomers schoon z'n ongedurigheid;
Mijn oog heeft door 't leed zich blijde leeren wennen
Aan 't licht der vaste ster, die lokt ter Eeuwigheid.
'k Heb in den weg naar 't Kruis mijn eigen weg hervonden;
Ik zie geen ander heil dan door het sterven heen,
Want wat mij veel te veel houdt aan den tijd gebonden,
Breekt anders niet - helaas! - dan door den Dood alleen.

Literair Keur-Overzicht
DOOR

J. JAC. THOMSON.

Verzamelde Gedichten.
(3 deelen, biJ W. Versluys, Amsterdam).

ALBERT VERWEIJ,

Nog steeds bleefhet plan onuitgevoerd om den dichter Verwey
in dit tijdschrift te bespreken en nog steeds Iiggen daar de drie
deelen waarin de "verzamelde gedichten" ons geboden werden,
zonder dat ik tot nog toe voor een eenigszins uitgebreidere
bespreking gelegenheid kon vinden. En het is zoowel de moeilijkheid in de persoon van dezen dichter gegeven, zooals die
persoon zich openbaart in de rijke windingen en bloeisels zijner
poezie, veelzijdig en sterk en trouw, als het gevaar om bij
niet slagen een verkeerd beeld te geven en dus verkeerde
oordeelen te wekken met betrekking tot een van wien men dit
allerminst zou willen doen, die mij weerhielden te ondernemen
wat ik maar al te graag begeerde. Nu ik echter ditmaal weifelde
wat in dit overzicht tot onderwerp te nemen, kwam ik als
vanzelf tot die verzen van Verwey terug, die imrners ook niet
met een of twee jaren hun belangrijkheid verliezen. Volledig
er over te spreken is onmogelijk. Ik zal niet anders kunnen,
dan er heen te wijzen, dan zoo mogelijk een pad banen waarlangs men tot den dichter zelf komen mag. Het is trouwens
in 't algemeen beter u te leiden tot de levende poezie van het
heden, dan dit of dat vers in onderdeelen critisch te bezien.
En dan lijkt het mij of wij bij Verwey in 't bizonder zouden
kunnen spreken over "den dichter en het leven", Maar heeft
dit weI zin? Want waar zou een dichter anders van dichten
dan van het leven, waar zou hij zijn gedichten vandaan halen
tenzij uit het leven? Het leven toch is als de starn die ook de
schoone werken van den geest uit zich uitdrijft krachtens innerlijke noodzakelijkheid. Toch meen ik dat het in dit geval
wel zin heeft; want al is het duidelijk dat geen dichter poezie
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kan maken buiten het leven om - en ook de vreemdsoortigste,
individueelste kunst is dat niet - toch is de verhouding van
dichter en leven niet steeds dezelfde. Verschillende dichters
zijn zich hun verhouding tot het leven op verschillende wijze
bewust. En wanneer nu die verhouding, of Iiever die bewustheid zoo kenmerkend wordt als dat bij den dichter Verwey
het geval is, dan wettigt dat ongetwijfeld het ondernemen om
hem in 't bizonder met dat "leven" in verband te denken.
Nu zou ik van hieruit op twee manieren verder kunnen gaan,
De eerste is de meest overtuigende: n.l, dat ik zooveel mogelijk
samengaar wat uit Verwey's verschillende gedichten aan
levensbesef, levensgevoel, levenstheorie aan het licht komt. De
andere is deze, dat mijn meening meer verondersteld wordt
dan bewezen, en dat door een andere, in dit opzicht meer
willekeurige keus uit zijn werk, dit veronderstelde ook niet
wordt bewezen maar hoogstens slechts waarschijnlijk gemaakt.
Deze tweede, zij het minst overtuigende manier zal ik volgen.
En weI hierom: ga ik volgens de eerste te werk dan moeten
meer of min geslaagde gedichten of fragmenten dienen om een
zekere theoretische overtuiging te geven, waarbi] de kans niet
gering is dat de lezer, indien hij zich al tot die overtuiging
brengen laat, meteen zal oordeelen dat de beteekenis van den
dichter twijfelachtig is.
Maar volgens de tweede methode behoeft evenmin dit levensinzicht verborgen te blijven, terwijl dell dichter allicht meerdere
waardeering gewordt. En is het niet voornamer door den
dichter te zijn ontroerd omdat wij den dichter begrepen, zooals
dichters begrepen willen worden, verstaan als we hen ontmoeten
in de rozengaarden der verbeelding, met vochte oogen waarin
het allerlaatste visioen nog naschemert, met trillende lippen
waarvan het schoonste woord zoo pas ontvloden is, omhuiverd
van de glansen van het morgenrood - is het niet belangrijker
zoo den dichter te ontmoeten dan tot welk theoretisch besef
ook te worden gebracht.
Liever zien wij hem nog tusschen de rumen in den maannacht of de lange lanen doorschrijdend die de herfst met gulden
wanden ombouwde, met gulden dak zolderde en hij brengt
iets met zich wat we ons ook herinneren van een enkelen
parelenden toon, of van een weeke cellostreek of van het
tinkelende regenen van harpmuziek. En wie zou ook begeeren,
wanneer we bij den dichter "het leven" te pas brengen, te
vernemen van dit bestaan waar de dagen doorgezwoegd en
doorgeslaafd allen jammer en kommer schijnen te willen ontdekken dien de nachten maar even meedoogend verborgen, maar
veeleer vragen we iets wat daar de keerzijde van heeten moog,
dat, waarvan die dichter als 't ware 't symbool is: het onaardsche
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op de aarde en wat van hem doet verwachten dat hij aItijd iets
moest hebben van licht in zijn oog en iets van een vlam op
zijn voorhoofd. En zoo vertoont zich al dadelijk een tegenstelling
die feitelijk in het algemeen bewustzijn ligt: dat eene .leven waartoe de. dichter niet zou behooren, dat is het proza, en zijn wereld,
zijn leven, hij zelf is - de poezie, Zoo valt de gedachte "het
lev en" uit elkaar in twee gedachten, die niet te scheiden, maar
weI te onderscheiden zijn: het prozarsche en het poetische. En nu
heet datprozaIsche weI bij uitstek de werkelijkheid, waartegenover het poetische dan een anderen naam eischt, b.v. de verbeelding, waarbij ik mij bewust ben eigenlijk een onhoudbare
onderscheiding te stellen - maar welke onderscheiding is nu
houdbaar? - en de vraag opkomt of verbeelding soms geen werkelijkheid, niet een andere werkelijkheid, de werkelijkheid der
verbeelding is.
En nu spreekt zoo de dichter:

WAT EEN ZANGER TOT EEN KONING ZEI
Ik kom, een zoon van blonde stranden,
En zoek uw volken-volle rijk,
o Vorst, en in mijn naakte handen
Draag ik noch kroon noch kroon-gelijk.
Maar zie, het helm-blond van mijn haren
Wast op een voorhoofd dat omspant
Droomen meer dan de rijken waren
Die ge ingrifte op uw marmerwand
En zie, de tempels van mijn oogen
Bewaren monumenten-tal
]leer dan de bruggen en de hogen
Die voeren naar uw woning-wal.
En van mijn mond de roode boorden
Omranden - als uw park bij nacht
De fakkelglansen die er gloorden Een weelde- en onheil-volle pracht,
Van bloemen soms en soms van zwanen:
De wond'ren van mijn zang en lied En uw prieelen van platanen
Omarmen mij.n gefluister niet.
En rondom mij voer ik den toover
Die uit de stem eens dichters bindt -
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Uw heiren gaan die grens niet over;
Zij zwerven loom, zij zwermen blind.
Keert hierin dezelfde onderscheiding die ik zoo straks
maakte niet terug? De tweeheid van het leven; een onderscheid, dat hier uitgesproken wordt in het besef van meerderheid van hem die de schoone verbeelding beheerscht boven
den ander, die slechts menschen heeft van vleesch en bloed
over welke hij heerschen mag.
De zanger, dat is de dichter. De Koning, dat is het brandpunt van alle stralen van het zuiver wereldsche. Wie Koning
zegt, zegt macht. Macht over de werkelijkheld, macht over
het proza van het leven, macht om zelfs in dat proza den
schijn van het poetisehe levend te houden. Want is de Koning
niet nog als de laatste overgeblevene uit hetsprookje, en dat
natuurlijk te meer naarmate het Koningschap minder verdemocratiseert? Maar tegenover die macht die op zijn best
den schijn der schoonheid weet te wekken staat de macht der
werkelijke schoonheid, de macht der verbeelding, van hem die
leeft in zijn droomen die als gulden floersen wiegelen voor
zijn oogen, die hem een nieuw geschapen wereld zijn waar
datgene wat enkel aan de werkelijkheid, het proza behoort,
niet thuis is, zelfs niet komen kane
En weer biedt zich de vraag: is de verbeelding geen werkeliikheid, of is zij misschien andere, mogelijk weI h66gere werkeliikheid, geeft zij op hare wijze misschien ook iets te vermoeden
van den zin en de beteekenis der werkelijkheid?
Het leven kan op twee wijzen worden gezien en aanvaard waarbf we natuurlijk niet denken aan mogelijkheden buiten
den kring dezer gedachten vallende - hetzij van den kant van
den Koning, hetzij van den kant van den zanger. We kunnen
ze ons bewust maken door te vragen: wie is ODS meer, de
Koning of de zanger, de heerscher of de poeet? Wie zegt de
heerscher kiest voor het proza, ook al wil hij een poetisch
heerscher uit een sprookje, wie zegt de poeet kiest voor de
poezie, den droom, de verbeelding. Verwey kiest - en er zal
weI geen dichter zijn die hem daarin niet bijvalt - voor de
Verbeelding.
Verbeelding - dat is toch iets anders dan inbeelding. Wie
in het leven den. droom, de verbeelding als het meer belangrijke ziet kiest daarmede niet voor het onsamenhangende, voor
de grilligheid, voor al wat menschelijke wijsheid ofdwaasheid
zich zoo bij gelegenheid al belieft te "verbeelden". Maar de
dichterlijke verbeelding is wat anders, al is iets van baar in
menige absurditeit van ons dagelijksch leven als caricatuur te
herkennen. Zij is het vermogen om de wereld der zinnelijke
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dingen, van gevoelens en gedachten, die ons allen gemeenzaam
is, in des dichters geest als hoogere eenheid te doen geboren
worden, op die eigenaardige wijze, dat het stille licht der
schoonheid er omheen gespreid is. De schoonheid is in hem als
wachtende op al wat de buitenwereld hem schenkt. En dan
verandert zij het in hem zoo dat al het oude als nieuw herschijnt en de geest spreekt daardoor en daaruit in schoonheid
van klank en. kleur en vorm. Hij weet niet waarom het zoo
gaat en zoo wordt. Hij vindt inspiratie maar een armelijk woord
maar hij kan het woord toch niet missen.. Hij ervaart alleen,
dat daar visioenen in hem geboren worden en hij moet ze uiten.
Daar is iets in hem van de Pythia die van haren drievoet het
orakel spreken deed, en stamelend wordt zijn spraak, zwaar
van ontroering, en daar is iets in hem van Apollo zelf die de
hoogten eener zuivere klare goddelijkheid beschreed en wien
het lied ontruischte zooals de suizing aan den Westewind. Dit
is een leven, een werkelijk leven, waarin dat, wat voor een
ieder is de doodgewone nuchtere prozarsche werkelijkheid, voor
den kunstenaar wordt· tot openbaring van datgene wat aan
eeuwige schoonheid sluimerde in zijn ziel, en hem voor zijn
deel weer dringt tot openbaring van wat potentieel, in aanleg
sluimert in de zielenvan allen met wie zijn leven een is.
De dichter en zijn droomen. Zij bevolken zijn leven, zij
glilden daar doorheen, sommigen als schuwe gasten en sommigen
die altijd keeren en het onuitsprekelijke willen en zullen uitspreken, en sommigen die hij nauwelijks gemerkt had en toen
ze uit het donker van het onder- of boven-bewuste het goudlokkig hoofd opstaken vond hij ze als de allerliefste. Zij winden
hem hun kransen, zij fluisteren hem van Gods goudene verten,
zij zingen en spelen voor hem en bergen zich bedeesd als de
somberheid zijn geest verduisterde of zien triomfantelijk uit de
waaiende donkerheden, zij dragen mee zijn rouw en zijnvreugde.
En als de dichter - waarbij we denken aan hem die enkel
dichter zijn wil, die den "absoluten Dichter" nabij zou komen,
- staat tegenover de droefenis des levens, dan is hij toch
altijd een met dat leven, dat immers zijn eigenste leven heeten
mag.
Wie een gedicht als in de Jeugdverzen van Verwey het
"In Memoriam Patris" leest, vindt hiervan de duidelijke sporen.
En er is meer in. Ookmeer dat de bekoring van klankval
en r,jm als in dat gedeelte waar de dichter tot de vervlogen
uren en droomen spreekt:
Gij gingt uw kleine voetjes voorbij
In den naeht, in den somberen nacht, toen Hij
Als een dood man lag in zijn huis; -
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En gij hebt de schoone gedachten herdacht,
Die Hij dacht en droomde in den nacht,
in den nacht,
En als bloemen vlocht om zijn Kruis.
En gij hebt met de hoofdjes bij elkaar
Elkaar verteld hoe wonderbaar
Hij was geweest in leed en lied En gij fluisterdet stil elkander in de ooren,
Wat Hij had geklaagd in groot verdriet:
"Geen hart kan ooit het hart eens menschen toebehooren;
,,"\Vie aan zichzelf ontviel, bezit een andre niet",
Wee, wee, wee wie het weet!
Melodieen van Ieed
Omruischen me als regenvlagen ;
Het is ritslen van wind en klagen,
En roepen: Vergeet! Vergeet!
Want dit is wetenschap van wie veel leden,
Wijsheid, waar weingen worden heen geleid,
Dan die altijd langs duistre trappen treden
En proeven 't brood der bitterheid.
Wat zich hier bovendien reeds verraadt, het is dat dezen
dichter een eigenaardigheid kenmerkt temidden van zijn tijden strijdgenooten, namelijk, dat hij een vers niet enkel als
schoone klank, maar weI voor alles als zinrijke schoone klank
wil verstaan hebben. Ret is niet toevallig, dat Verwey zooveel
opheeft met Potgieter en dat hij dezen dikwerf als duister gelaakten, maar ongetwijfeld zeer intellectueelen dichter - een
bepaling waarmee geenszins een tekort van gevoeligheid wil
worden aangegeven - zoo menig uur van arbeid heeft gewijd.
De zanger, die inderdaad de meerdere van dell Koning zijn
zal, is maar niet een jongleur met wat klank en licht maar zijn
verbeelding, als die waarlijk in en voor het leven beteekenis zal
hebben, bergt tegelijk Ievenswiisheid. In 'talgemeen wordt dit niet
zoo bedoeld als hadden we hier dus een soort van didactische, van
gestadig doceerende poezie te wachten, maar de verbeelding zelf
ontsluit zich in haar beelden als een beteekenisvolle, en meer dan
ooit wordt het woord symbool.
Zoo is het mogeIijk dat wie Verwey's verzenbundels doorleest,
voortdurend, en wel steeds sterker, naarmate hij meer het einde
nadert, een beslist symbolische verbeelding ziet gehuldigd.
Terwijl de gedichten spreken van stroomval of lente, van vereeniging of uit elkander gaan, gevoelen we dat er nog lets
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meer bedoeld wordt dan aanvankelijk gezegd; gelijk wanneer
de dichter zijn laatst verschenen bundel (bij de Zilverdistel 's Gravenhage) Het Eigen Rijk noemt, dit ons niet verheelt
hoe in dat eigen rijk, het rijk der dichtende verbeelding, zich
voor hem aIle dingen verknoopen, zich aan hem ook alle dingen
onthullen.
Hij vindt des levens zin in zijn eigen innerlijk, gelijk het in
zijn innerlijk geworden lied weer het leven kaatst en zijn vele
glansen samenstroomen doet. Want het leven is het veelglanzige. Het is in de wisselwerking die wij ondervinden met
het gansche heelal, het sprankelt op uit de eindelooze warreling
van menschelijke gangen die met en naast en in en door elkander
loopen, het openbaart zich in pracht en in verkcmmering, de
zilveren lach is een geluid van het leven en het zacht weggeweend verdriet gaat niet buiten dat leven am. Het weet van
het saamkrampen der handen, van de gebogenheid en de smart
waarvoor geen woorden meer zijn, maar ook van de vlucht
der gedachten hooger en hooger, verder dan de sterren, verder
dan de hemelen.
En bet gansche rijk van het lev en staat open voor den dichter
en zijn geest ontvangt eruit alles wat de stille wet der schoonheid dragen wil; zij is hem de stof zijner verbeeldingen, maar
door die verbeeldingen, wanneer hij ze uit slaat het licht zijner
liefde en teederheid.
Daar is het land waar wij opgroeiden, waarvan wij de taal
hebben ingedronken en ze is ons overgegaan in de diepte van
onzen geest en wij kennen ze nu als die taal die alonze zielsbewegingen vermag te spiegelen. Het is de taal waarin het
proza sterk en statig worden kan als het proza van den
statenbijbel en waarin de kinderen hun kromme woordjes
verhaspelen als golfjes muziek, waarin de ontroering, onze
ontroering zich weet te bergen als in een gouden schijn, de
taal waarin bevelen bevelen zijn maar die in 't wondere uur
eener pas ontloken liefde de woorden maakt als het zacht
snikken eener murmelende bron. Die taal en dat land behooren
tot het leven van den dichter en hij die met al zijn zinnen
het volle leven grijpen wil zal in de eene zingen van de
andere en de natuurlijke eenheid met land en volk zal dour
alles heen klinken.
Ten voorbeeld als een enkele verwaaide klank van wat als
een sterk geluid over de landen ging:
Mijn land heeft meengen dag een grauwe lucht.
Ik zit voor 't raam en zie de neevlen leken.
Ik hoor de golven uit hun dampen spreken
En zoek 't ommist geboomt' van 't naast gehucht.
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Dan is in mij de nevel ook geboren.
Ik zie de vormen die geducht en vaag
Ret hoofd opsteken, en een zee zwalpt traag,
En dof gedreun doet uit haar diep zich hooren.
Dan, weet ik, is in mij van 't volk de ziel
Dat lijfsoog altijd tusschen neevlen starend,
Altoos het geestoog op wat openbarend
Uit zieleneevlen raadselt roerloos hiel'.
Dat nooit in 't blauw heelal de klare lijven
Zag wandlen, levensblije godenteelt,
Maar steeds uit nevel die zich statig deelt
Zijn visschersvolk en -vloot in zee zag drijven.
De zon rees traag en scheen door dampen heen,
Maar spleet - en in een gouden zee aan 't gloren
Zeilde de vloot tot al haar toebehooren
Voor elk die 't zag groot en verheerlijkt scheen.
Zoo zag mijn Yolk. Zoo ziet zijn zoon na jaren,
Dat is de schoonheid die hij in zich mint,
Een gouden aard, die zich uit neevlen windt.
Een gouden zang uit dreun van donkre baren.
Geeft dit gedicht niet tevens een voorbeeld van die zinnebeeldigheid waar het stukje leven dat zich den dichter toont,
symbool wordt van het leven en streven des ganschen volks,
en mede symbool van eigen innerlijkheid?
Het leven zooals het zich toont aan den dichter: dat is verder
weI vooreerst in den kring van zijn verwanten en vrienden.
En vele zijn dan ook die gedichten, waarin zij, die in zijn
persoonlijk leven van beteekenis zijn worden toegesproken,
bezongen en omzongen. Dit kan maken dat een enkel vel'S
- ik denk o.a, aan ,.,MichaeZu - vrijwel onverstaanbaar wordt
en moet blijven voor wie den werkelijken achtergrond niet
weet; tegenover zulk een enkel gedicht dat in dit opzicht meer
dan gewone moeilijkheid mag wekken zijn er tientallen waarbij
inderdaad het tijdelijke, de aanleiding, niets anders was dan
een voorwaarde om het, zooals de dichter zegt: te vereeuwigheiden, tot eeuwigheid te maken. Dan is voor den hoorder of
lezer die tijdelijke aanleiding versmolten in de glorie van wat
voor aIle tijden is geworden. En men bedenke erbij wat
GEORGE schreef voor den tweeden druk van .Das Jahr der
Seele": ... "moge man doch (wie ohne widerrede bei darstellend en werken) auch bei einer dichtung vermeiden sich
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unweise an das menschliche oder landschaftliche urbild zu
kehren: es hat durch die kunst solche umformung erfahren
dass es dem schopfer selber unbedeutend wurde und ein
wissen-darum fur jeden andren eher verwirrt als lost. Namen
gelten nur da wo sie als huldigung oder gabe verewigen
sollen ...."
AIleen voor zoover de dingen die ontroerden of verrukten of
bedwelmden zijn verzinnebeeldigd aan den bouw des geestes,
die het harmonisch geheel zoekt, kan men spreken van een
zuiver gedicht. Gelijk de vrouw die het geluk in de liefde
wachtte en die verkommerd en eenzaam worden en blijven
moest. Hoe dragen de drie strofen aan het verlangen dat de
gansche wereld nog als een schoonheidsdroom hoopt en dan de
droefenis die aansluipt en overweldigt en dan nag weer en
altijd weer het toeven del' ziel in een hunkering, in een hopen
en verbeiden dat achter de schijnbare sterkte en overwinning
op zichzelven luistert en fluistert: "Keerde nog eens het geluk!"

HAAR LEVEN.
Was dit uw leven? Door de blijde lanen
Van droom en vogelzang naar 't huis in bloemen,
Gij hand in hand
En dan van boek en kunst de kleurge wanen
Rondom u, tot van kus en woord het roemen
Smolt in een brand,
Een brand, die beide uw Iijven, saamgeheven,
Laaien deed van een wit en blindend licht,
Waaruit II doemde, leven van uw leven,
Een goud-lokkig gezicht;
Een kind dat om u in uw tuin zou spelen
En aan 'uw oog
De vreugden van uw hart voorgoed zou deelen
Als hij bewoog,
Als hij U riep, als hij zijn speelsche woorden
Zou winden om u he en geliik een krans,
Een krans van bloemen aan wier bladerboorden
lets dauwde van uw eigen zieleglans.
Was dlt uw leven? na dat jaar te vinden
Dat niets u bleef dan smet en scheur en tranen:
Hij hier, gij daar En nu voortaan met bloemen te overwinden
De spleten van uw huis, met ijdle wanen
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Dreigend gevaar,
Gevaar dat als een grijze op vilten zolen
Sloop om uw huis, soms morlend aan uw deur,
Soms, langs het raam, zijn schaduw neer deed dolen
Over een schoone kleur:
Een bloem die in een vaas stond, aan de wanden
Een schilderij,
Of bij 't borduren op uw eigen handen
En dan terzij,
Terzij op 't speeltuig dat de ivoren grepen
U toestak als een rots in weemoedszee,
Waar gij voor klaagde en u wist op te slepen
Ais Die u dreigde langzaam naderglee,
Was dit uw Ievenr aan het eind alleenig
Te luistren naar de stilte, dagen, nachten,
Of niemand kwam,
En weI te weten dat ge nog zoo menig
Ledig uur levens rustelooszult wachten
Of ge iets vernam,
Of ge lets vernam van 't u behoorend leven
Dat met een andere elders 't leven leidt,
Een andre aan wie gij alles hebt vergeven
En - zegt ge - ook niets benijdt,
Maar die gij toch met hem de heldere uren
Doorleven ziet,
De donkere ook, misschien, die langer duren;
En uw verdriet
Aldoor geloochend, voor uzelf verzwegen,
Blijft aldoor in uw hart, en in uw oor
De hoop die luistert thuis en op de wegen:
,,0 of hij kome" en ,,0 of ik hem hoor!"
Het leven der menschheid is de historie der menschheid.
Dier en plant hebben geen historie in eigenlijken zin en
volkeren die weinig historie hebben zijn niet de hoogststaande.
Want waar de geest is, is ontwikkeling des geestes. Natuurlijk
wil dit niet zeggen, dat de belangrijkheid der historie wordt
beslist door het aantal veldslagen die in een bepaalde periode
te tellen zijn, maar weI naar het geheel der gegevens waarin
zich de geest van een volk heeft geuit. En wanneer de dichter
weegt de historie van het leven, dan zal zijn oordeel allicht
anders uitvallen, dan wanneer bijvoorbeeld een industrieel dat
doet. Hij immers, de dichter, ziet alles van nit zijn eigen rijk
en het zou kunnen zijn dat waar de een sprak van een hoog22
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stand van het cultuurleven, omdat daar is een expansie van
aile krachten, een steeds krachtiger en verfijnder worden der
macht van den mensch over het stof, - het zou kunnen zijn
dat de dichter bij dit alles zijn gelaat afwendde, omdat de
kultuur wezenliik schoonheidsarm is en de hooge dingen des
geestes, kunst, wijsheid, religie, ja ook religie bij wijze van
modekwestie aanvaardt. En als de dichter de historie doorvorscht dan zal hij zoeken naar den arbeid der schoonheid,
vragen naar wat vroeger eeuwen gaven aan bouwsel en gedicht
toon of schilderij.
Neemt nu dit niet in Verwey's werk een belangrijke plaats
in: de verheerlijking dier schoonheid van de oude beeldhouwers,
van Rembrandt en Vondel, van allen die aangedragen worden
op de golven van het leven van hun volk, die den toon vinden
van het lied dat uit de diepten van dat Yolk stijgt, en die des
yolks verlangen naar schoonheid beitelen aan den wand.
Zoo staat ook deze dichter in het heden. Ais de Transvaaloorlog uitgebarsten is zoekt hij in gedicht aan gedicht dien
strijd als 't ware te benaderen omdat het daar immers gaat
om bet leven van het Yolk dat een is met zijn Yolk. En als
daar bizondere gebeurtenissen zijn, waarin de schoonheid haar
woord heeft te spreken dan zegt hij het als haar mond. Aan
schilders geeft hij zijn lied ter begeleiding hunner werken,
als het vredespaleis geopend wordt, het "vorstlijk parvenuenstift",
is zijn vers een protest, vooreerst al tegen het nieuw-gebouwde
paleis zelf, als de plannen voor het Rotterdamsch Raadhuis
aan het licht zijn gekomen vindt hij regels van bittere verontwaardiging honende wie den grootsten Nederlandschen bouwmeester bij hun jammerlijke keuze voorbijgingen.
Dit is de historie die de dichter meeleeft en zijn oogen zijn
open naar al het gebeuren en hij luistert aan aIle wegen of
het verre rumoer der voorbij-vaart van de schoone dingen
ook weer aanheft op den horizont.
Omdat de dichter in alles het leven zoekt, zoekt hij ook de
levende schoonheid. Evenals de waarachtig religieuse mensch
alles wat in het godsdienstig leven onecht en onzuiver is, niet
voortkomt uit de diepten der religieuse zekerheid verwerpt,
zoo verwerpt deze dichter alles wat niet aan schoonheid uit
het leven gegroeid zou zijn.
Wie het leven van zijn tijd wil tooien met een onbegrepen
schoonheid uit het verleden, enkel maar omdat de traditie die
waardevol noemde is voor den dichter verachtelijk. Maar hij
weet hoe het in elken tijd de kunstenaar is die nieuwe
schoonheid schept, schoonheid voor zijn tijd, maar levende
schoonheid en daarom ook voor meer dan een tijd. Is dit niet
als een echo op te vangen uit een lied als het volgende:
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LIMBURG AAN DE LAHN.

Aan S. G.
Waar rank en wijnloof rots en burcht begroenen
En kalm en breed uw gele Rijnstroom reist,
Zag ik op berg, in spoorbaandal, den koenen
Nabouw van burcht en torens die daar rijst.
Niet naar een schoonheid als wij thans haar voelen,
Niet mee in 't landschap als 't ons thans verschijnt,
Maar met verwaand, .nabootserig bedoelen
Heeft, dacht ik, hier de mensch 't oud schoon verkleind.
En zonder vreugd om 't leven spoorde ik verder.
De mensch, zei 'k tot mij zeIf, doet anders niet
Dan zijn klein Zelf in beeld brengen als werd er
Eeuwig wie 't Leven voor zijn Zelf verried.
Toen kwam ik 's avonds waar de Lahn door velden
Van puinen splijtend 't water landwaarts zond
De bogen door der brug die steen-stil helden
Op al dien storm dien ze eeuwen door doorstond.
En daar ik schreed en naast mij die ik minde,
Twee menschen wij wier elk in eenen tijd
Van leven 't leven eeuwig vond, en vinde
Door liefde, die elk uur vereeuwigheidt,
Toen zag ik - en
Van achter 't veld
Ring 't laatst en 't
(Wij hand in hand

dezon die juist gezonken
een laatsten schijn opscheen
liefst daar en onze oogen blonken
verheerlijkt gaand) erheen -

Naast brug van steen maar hoog van steen daarboven
Zagen we een kerk, gothiek, uit duitsche streek
Maar die met brug, stroom, velden en het hoven
Van d'avond een volkomen landschap leek.
Wij liepen stil, wij voelden dat er daden
Zijn die geen tijd, geen oord, geen sterven stoort,
Die de Natuur doet groeien mee en raden
Liet haar geheim, waardoor ze altijd bekoort;
Wij voelden dat een ding kan zijn van tijden
En van een tijd, maar dat een menschenziel
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Kan scheppen ook wat eeuwig wil verblijden
Als 't maar met de eeuwge schoonheid samenviel.
Hij die dit maken deed, hij die dit maakte En wijl wij 't voelden traden we aan de deur
VVaar de een en de andre naar die Schoonheid haakte
Die meer dan vorm en duurbrer is als kleur Hij die dit maken deed,' hij die dit maakte,
Ridder die 't zwaard, bouwheer die 't maatlood hield (Zie, op de zuilen daar 's kerks deur in haakte
Lag elks klein beeld geloovig neergeknield) Ridder en bouwheer baden dat hun bouwsel
Beeld van de onzichtbre Schoonheid wezen zou,
Dan dat bij zongestraal en starre-flauwsel
Het een zou zijn met hemel en landouw.
En met veld, stroom en Iucht is 't een gebleven
En een met de Eeuwge die elk mensch vereert Niet mij, 0 Leven! baden ze, en het Leven
Heeft van hen beiden zich niet afgekeerd.

Hier krijgthet begrip "leven" eensoort vanmystischeverdieping.
Bet wordt dan ook trouwelijk met een hoofdletter geschreven.
Gelijk elders "de Natuur" de voorkeur gegeven wordt en zij
zoo eigenaardig verschijnt dat ge verbaasd vraagt of zij misschien
als bewuste kracht moet gedacht worden, werd hier "het Leven"
gekozen. En "het leven" is ongetwijfeld meer omvattend dan
"de natuur." Ook is te zeggen dat het geheimzinniger is. Want
de natuur biedt zich als maar een openbaringsvorm van dat
leven, en zij verbergt meer dan zij openbaart. Maar het leven
- dat is den mysterieuzen stroom dien ,vij hooren bruisen om de
rotsen en aldoor zijn dreuning en aldoor zijn lied waarvan
wij weten dat het een is met een lied in ons en wij kunnen
het toch nooit zingen; wij kunnen erin duiken en het schuim
parelt door onze vingers en wij kunnen het leven toch nooit
grijpen. Wat wij grijpen is de dood. Maar het leven - het vult
al de zalen van het heelal, het ruischt neer langs de wanden
als uit der hemelen klaarten gevallen, het stijgt op uit den
bodem als aan den afgrond ontsproten. Het leven, het is de
samenhang in en achter de natuur waar het luisterrijke wast
door de verborgen sappen die uit de duistere aarde stijgen, maar
breekt voor de stormvlaag, het is verband, wisselwerking, eenheid
in de veelheid. De eenheid van den mensch met zijn land, met
zijn Yolk, zijn taal, met de schoonheid en wijsheid en het gelooven,
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het is de eenheid met aIle krachten die stroomen en spruiten
en stijgen en laaien en bloeien. Of laat ik hetzoo zeggen: wat
achter dat alles ligt, wat het wezen van dit alles is noemt hij,
de dichter Verwey, leven, en dit leven verheerlijkt hij.
lk noemde even het gelooven. Het is niet mogelijk binnen
het bestek van dit artikel daarop ook maar eenigermate in te
gaan en te trachten aan te toonen hoe Verwey nooit van het
Christendom heeft kunnen loskomen. Toch zou ik er hier
plaatsruimte voor gevraagd hebben, ware het niet dat ik eerlang
uitgebreider de verhouding der belangrijkste nieuwere Nederlandsche dichters tot dat Christendom hoop te bespreken.
Er is echter nog een gedachte die ik weI dadelijk heb aan
te duiden: de beteekenis van het leven der gemeenschap. De
volle openbaring van het leven wordt niet gezien in de schoonheid
die van den enkeling is, maar die aan velen behoort. Leven
is eenheid naar aIle kanten; hoe dan meer en rijker dan wanneer
de menschen saamgehouden zijn in de gemeenschap der schoonheid. Deze dichter is zich bewust te behooren tot zijn volk en
bij z\jn Yolk, gedragen door de machtige stroomingen die daar
winden en stuwen; hij weet zich slechts een schakel in de
keten der schoonheid, maar is van den anderen kant ook voIkomen verzekerd van de hoogheid daarvan.
En hier komen wij ais vanzelf tot zijn zoo sterk besef van
de beteekenis des dichters voor de gemeenschap, voor de menschheid, voor een yolk. Hij is het die bezingt hun vreugden en
smarten, hun verlangen en spot, maar hij zingt aIleen waar hij
hen voor kan gaan onder de zuilengangen der schoonheid, waar
harpen ruischen en de palmen wuiven en bloemfestoenen en
slingers en groen zacht bewegen in een liefelijk accoord. Beeldt
hij zoo niet de toekomst:
Want zie ik niet mijzelf gezeten
Te midden van de schaar,
En hoor en spreek haar woord en luister naar de kreten
Veilig voor elk gevaar?
Komen niet stoeten aan als eertijds de oude gilden?
Elk weet zijn plaats en werk;
En draagt zijn kunde of wat de tijden van hem wilden
In duidlijk kleed of merk.
En anders niet dan elk is onder hen de dichter,
Die heel hun doen bezingt,
Hij wijdt hun kleinste zorg en maakt de zwaarste lichter
Door zang die 't hart doordringt.
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Hij heeft zich een gemaakt met van elks wil het beste,
Kent ieders schoonsten vorm.
Bij al wat wordt gedaan, weet hij het eerste en 't leste:
De onwankelbare norm.
Daartoe komt hem geen lof dan die uit blijde harten
Elk graag en willig geeft;
De lach die klinkt, de traan die welt, gelijke parten
In wat elk lijdt en leeft.
Zie al dat volk rondom! 'k Zie onder hen geen Koning,
Al 't goede is elk gemeen.
Hartlijkheid schijnt voorwaar hun eenige eerbetooning
En eenge dank meteen.
Geen stervling schaadt, benijdt of overheerscht den andere
Liefde die wijsheid blijkt
Verbindt dichter en yolk wien beiden goed en schrander
Een tijd uit de oogen kijkt. -

Het yolk heeft te begrijpen dat de dichter zijn eigen taak
heeft en dat die is enkel dichter te zijn. Geen partijman, geen
strijder voor deze of die meening, geen kerkistisch drijver, enkel
dichter, dat is ver-beelder van het leven des yolks in de schoonheid zijner kunst.
Wachter bij de heilige vuren. Door wien de groote ontroeringen heengaan en hij staat op in vervoering en zingt. Hij zingt
den nacht open en den dag en hij belijdt misschien zoo straks
dat het laatste ook hem het onuitsprekeliike is. En als het een
naam zal hebben, dan vindt ook hij geen betere dan "liefde".
Liefde is meer dan alle dingen
Die in 't daglicht lokkend staan,
Liefde is dan de erinneringen
Meer die schoonst in schemer gaan,
Liefde is meer dan alle wezens
Die begeeren veel en lang
Dat na min of meer belezens
De eene gaat des andren gang,
Liefde is meer dan al 't geziene
Dat door werelds weefstoel drijft,
Nu een warling van 't misschiene
Dan figuur, die feilloos blijft, Liefde is dat, beweegloos schijnend,
Doet bewegen al wat is,
Nooit verschijnend, nooit verdwijnend,
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Helderste en geheimenis, Liefde is dat in alle dingen
Leeft en weeft zooals ze zijn.
Liefde is in de erinneringen
De onveranderlijke lijn, Liefde is wat in alle wezens
't Hart doet gaan naar andren heen
Zoodat zonder iet belezens
De eene' d'aer zoekt, de ander de een, Liefde is wat in al 't geziene
De eene drift is waar 't door drijft,
Liefde is achter al 't misschiene
De een figuur die feilloos blijft.
Vanaf het Noordwijksche duin ziet het huis van den dichter
naar de groote en sterke zee die Hollands visschersvloot
draagt, aan de andere zijde naar het land waar het yolk
arbeidt en leeft en lijdt en zingt en bidt. En de dreuningdier
zee en haar verborgen leven is saamgekomen met het leven
der geluiden van het volk waarmee hij een is en waarvoor
hij ook zoo gaarne een meer schoonheidsvolle toekomst naderen
zag, een toekomst die hij zelf wil helpen winnen door zijn lied.
En met de liefde voor zijn land stroomt de liefde voor de
ongemetene zee samen en het groote leven draagt zijn geluid
door de poorten zijner ziel en de wereld zijner verbeelding
straalt in eeuwigen glans.
Het is de wereld van "het eigen rijk", die werkelijk is, omdat
zij geworden is uit de liefde. En wat is er werkelijk indien
de liefde niet? 1)
1) Ais grondslag van dit opstel diende een lezing, welks eigenaardig
cachet niet gansch verborgen worden kon. En het ook niet behoefde.
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Vorsten uit Oud-Babyloni~, tijdens de eerste bloeiperiode van de
stad Lagas, door Dr. G. J. T hie r r y. - Leiden, E. J. Brill.
De schrijver, benoemd tot buitengewoon hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden, sprak bij zijne ambtsaanvaarding de rede uit, welker
titel hicrboven staat. Met die "vorsten" zijn bedoeld een viertal heerschers,
n.l. Mesilim, Koning van Kis, Ur-Nina, Eannatum en Urukagina van
Lagas, Zij vormen niet een aaneengesloten reeks; de schrijver kiest hen
ter bespreking uit, ais zijnde de belangrijkste vorsten uit den eersten
bloeitijd van Lagas, tevens de beste representanten van de ontwikkelingsfazen uit Oud-Babylonie. Evenwel: den schrijver is het er blijkbaar niet
om te doen, om hetzij religieus, hetzij sociaal, hetzij kultureel een bepaalde
ontwikkelingslijn aan te wijzen. Behoudens een enkele opmerking betreffende
de kunst van de "gierenstele", in verhouding tot vroegere kunstproducten,
bepaalt hij zich tot het teekenen der vorstenfiguren en hunne beteekenis
zonder in vergelijkende beschouwingen te treden.
De hoofddeugd dezer "Rede" is ongetwijfeld de groote voorzichtigheid,
bezonnenheid en accuratesse van den schrijver, eigenschappen die vooral
bij een object van studie als dit, eerste vereischten zijn. Wij houden ons
dan ook overtuigd dat Prof. Thierry met deze eigenschappen begaafd, dit,
in halfdonker verscholen terrein, met voorzichtige bedachtzaanheid zal
blijven onderzoeken.
De vorm dezer Rede is niet overal even gelukkig. De vermelding van
Mesilim op blz. 6 komt tevroeg, had moeten bewaard blijven tot blz, 14.
Zooais de schrijver 't nu geeft is bIz. 6-14 eig. een lange tusschenzin,
en daarvoor is de inhoud dier bladzijden zoowel te uitvoerig als te
belangrijk. 't Moet de inleiding op 't geheel zijn, waarna pas de koningen
ter sprake komen. Ook is de stijl soms stroef, op 't onduidelijke af.
Een paar vragen: Is 't z66 zeker, dat Lagas' vijand niet Gisctu: maar
Umma heet, dat een noot daaromtrent zelfs overbodig is? En: Is het weI
waar, dat, 'als Urukagina den beschermgod van Ur-Nina's dynastie ter
zijde schuift, daarin erkend moet worden een "welbewust breken met de
regeeringstradities?" Ik geloof dat die conclusie te ver gaat. M. i. spreekt
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het vanzelf dat een nieuwe dynastie een nieuwen beschermgod meebrengt.
Elke dynastie zal dat gedaan hebben, al kennen we voorloopig geen
andere beschermgoden der koninklijke familie als te Lagas. De studie
van Dr. Paffrath "zur Gotterlehre in den altbabylonischen Konigsinschriften" wijst hier den weg.
Wij wenschen den nieuwen hoogleeraar voorspoed op zijn weg.
Utrecht.

DR. H. TH. OBBINK.

Ph. Chr. Snijman, De Profetie van Zetanja, Academisch Proefschrift. - Rotterdam, T. de Vries Dz., 1913.
Het is een genot, om deze dissertatie, op 12 December j.l, aan de Vrije

Universiteit te Amsterdam verdedigd, aan te kondigen. Allereerst om de
groote Hefde voor studie, die spreekt uit het feit, dat de thans gepromoveerde twee jaar geleden met zijn gezin Zuid-Afrika verliet, ten einde
hier te lande voor den lievelingswensch van zijn hart voldoening te zoeken.
Zijn gemeente, de Geref. Kerk te Steynsburg, verleende hem daartoe "zeer
bereidwillig, zelfs onder betooning van geestdrift" verlof. Maar dan ook,
omdat hier een degelijk stuk werks geleverd is.
Die degelijkheid zit niet zoozeer in de dikte van het boek (220 blz.),
als weI in de wijze, waarop de schrijver gebruikt heeft gemaakt van het
niet-weinige, dat reeds over Zefanja geschreven is. Hij heeft al de onder-

scheidene meeningen bij de exegese der profetie (bI. 47-214) zeer helder
en overzichtelijk weten samen te vatten, en heeft of met zelfstandigheid
eene keuze gedaan, of een eigen weg bewandeld. Meestal kan ik met de
opvatting van den auteur meegaan, maar ik zou b.v. nog weI een lans
willen breken voor eene andere verklaring van 3 : 17 (Hij zwijgt in Zijne
liefde) dan de hier voorgedragene. Want al is het volkomen waar, dat er
op het tijdstip, dat de profeet hier schouwt, geen zonde meer zal wezen,
daar is toch zonde geweest; het zwijgen kan zijn een niet-verwijten van,
een niet-meer-denken aan het vroegere, "the non-remembrance of iniquity".
Deze laatste uitdrukking is van Henderson, The Book of the Ttceloe
Minor Prophets (London, 1845), welk boek niet voorkomt in de opgave
van literatuur (bI. 1-6), vermoedelijk, omdat de schrijver zich (met nitzondering van Calvijn en Havernick) tot jongere werken bepaalt, Was
het geraadpleegd, dan zou de auteur bij het tot zooveel duidingen aanleiding gevende "springen over den drempel" (1 : 9) nog een min of meer
oorspronkelijke hebben kunnen boeken. Haast aIle uitleggers, die hier een
handeling van geweld (niet van bijgeloof) zien, denken aan een indringen
in het huis van een andere H. echter ziet hier "the eagerness with which
the servants of the great rushed out of their palaces in order to seize
upon the property of others".
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Van de nieuwere literatuur had, dunkt mij, het boekje van Van Andel
welongenoemd kunnen blijven, terwijl b.v, De Buck, De Profeien van
Israel en Wilke, Die Politische Wirk.'lamkeit der Propheten Israel." nog
hadden genoemd kunnen worden. Had de schrijver kennis genomen van
Sellin, Zur Einleitung in das A. T. (antwoord aan Comill), dan had hij
daar steun kunnen vinden voor de echtheid van 3 : 9.
Volledigheid is hier moeilijk bereikbaar en ook niet noodig. Hoofdzaak
is, dat men zich een eigen opvatting van den tot ons gekomen tekst
verovert, en dat heeft de schrijver gedaan. Echter mis ik een kritisch
overzicht van de literatuur. Voornamelijk omtrent Riessler zou ik gaarne
vernomen hebben, hoe Snijman over diens methode denkt. Door het onderstellen van allerlei abbreviaties neemt hij immers zulk een eigenaardige
positie in.
Van harte hoop ik, dat deze commentaar door nog andere, even degelijk
bearbeid, gevolgd moge worden. Schenke God den jongen doctor daartoe
kracht, lust en bekwaamheid, en voele hij zich voortdurend gedragen
door de geestdrift zijner gemeente.
's-Gravenhage,

Dr. A. TBOELSTRA.

Beaius ille. Een boek voor iedereen over Horatius, door J. J.
Hartman, hoogleeraar te Leiden. Leiden, S. C. van Doesburgh, 1913.
"Horatius voor iedereen", Toen ik deze woorden las ala ondertitel van
Prof. Hartmans jongste pennevrucht, had ik het voor mij steeds onaangename
gevoel van te loopen langs een warenhuis, waar schreeuwerige biljetten
een traditioneele uitverkoop aankondigen. En ik dacht daarbij aan de
"Avondzon .des Heidendoms" van denzelfden schrijver, en mijn lust om
door te gaan was groote Maar men gaat nu eenmaal niet gemakkelijk
voorbij, wanneer de naam Horatius afgeroepen wordt: dus bleef ik staan
en las. Eerlijk gezegd, het heeft mij niet berouwd. En dat, terwiji het
genre van den geleerden schrijver mij toch maar niet bevallen wile Dat
genre is het, wat mij zoo weinig gunstig oordeelen deed over "Plutarchus",
dat genre is het, wat vooral in de inleiding van dit werk mij weer zoo
tegenataat. Zoo iets van "Ie professeur satisfait". Maar toch ... Prof. Hartman
is een geleerd man van uitgebreide belezenheid, een prettig verteller, hij
blaakt van liefde voor de klassieken, dweept in het bizonder met Horatius
en vindt het jammer, dat niet letterlijk iedereen heeft kunnen genieten
van zijn te Leiden gehouden lezingen over Romeinsche litteratuur. Hij
heeft nu Horatius uitgezocht - et pour cause - om voor hem belangstelling te wekken in ruimeren kring.
Hartman en Horatius! Veertig jaren hebben zij met elkaar gesproken:
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sou de een nu niet over den ander kunnen praten? En gezellig, breed-nit
zet zich de professor op zijn praatstoel en begint. Zal het lang duren?
Hij weet het zelf niet, of ja, hij denkt van weI. Want hij is van plan
er alles bij te halen, En zoo hooren we van Horatius en Maecenas, van
Polak en Peerlkamp, van een lek in de waterleiding en de manier om
dat in het Latijn weer te geven, van Pascoli en zijn carmina Hoeufttiana,
van Boissier en de Genestet, een definitie van poezie en een paradoxale
bewering over vrij vertaIen.... und kein Ende.
Van den Engelschman Mayor, die een boek van 2 dikke deelen over
Iuvenalis schreef, zegt H. op page 224: "Ja, een hoek is dat niet, maar
er staat alIes in, wat bij Iuvenalis kan te pas komen en bovendien alles
wat Mayor verder weet, en dat is ontzettend veel",
Mutato nomine de te fabula narratur.
En tusschen alles door vertalingen van oden en satiren en brieven, ook
weI eens een Catullianum.
Welnu, die vertalingen vind ik het belangrijkste van dit dikke boek.
De rest is weI gezelIig, leerzaam ook, maar die vertalingen, "strenge,
nauwkeurige, wetenschappelijke vertalingen" (gymnasiasten zouden dat
juist vrije vertalingen noemen!) doen toch den dichter hetbest kennen,
De philologische kant ervan laat ik ter zijde. Prof. Hartman bedient zich
graag van sterke uitdrukkingen, maar heeft daarom DOg niet altijd gelijk.
Maar zijn hoofddoel bereikt hij: Horatius en zijn tijd brengt hij dichter
bij, zoo niet bij iedereen, dan toch bij velen.
Een zoo loffelijk doel, dat men ten aanzien van de middelen om het te
bereiken, de oogen weI een weinig wil toedrukken.
Rotterdam.

DR. G. W.

VAN BLEEK.

Aug u s t a Sup per. De Pasiorie van Andersberg. Naar het
Duitsch, door M. E. B. - Utrecht, H. Honig. 1913.
Een van de vele dorpen in het Schwarzwald is Andersberg, een dorp,
waar goed en kwaad, haat en Iiefde, geluk en ongeluk gevonden worden
als in ieder dorp, waar het leven zijn gang gaat regelmatig als de j aargetijden en waar slechts rimpeling gebracht wordt in het gladde oppervlak
van den levensstroom door ernstige epidemie of de komst van den nieuwen
predikant.
De menschen zijn er zwaar als de bodem, waarop ze rondzwoegen,
zonder veerkracht of opgewektheid, in hun kleeren, hun gang, en hun
gelaatstrekken hun beginselvastheid of stijfhoofdigheid toonend. Hun leer
is somber als hun kerkgebouw, het woord "blijmoedigheid" uit hun
levenslexicon geschrapt, en zonder gevoel voor de treffende schoonheid
der hen omringende natuur, weten zij aIleen maar, of het geloof van hun
dominee het rechte is, of matigen zich daarover een oordeel aan. Zij
hebben een ijzeren Evangelie en een ijzeren God.
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Welk een taak onder zulke menschen predikant te zijn! Niet een
theoloog, die preeken houdt, maar een herder, een gids op den levensweg.
Die den moed heeft erop te wijzen, dat het leven nog iets anders mag
zijn dan diep-gebogen zuchten, dat levensblijheid en oprecht geloof elkaar
niet uitsluiten.
Maar Martin Moserosch, de nieuwe predikant van Andersberg, is geen
apostel der levensvreugde; streng voor zich zelf zoo goed als voor zijn
naaste, wijkt hij nimmer een duimbreed van den weg, dien zijn orthodoxie
hem voorschrijft te gaan, al kon hij het afgedwaalde schaap daardoor ook
terecht brengen. Immers met de goddeloozen wenscht hij geen gemeenschap, en goddeloos is ieder, die zijn weg niet houdt.
Aan zijn zijde gaat zijn vrouw en lijdt, snakkend naar liefde en hunkerend
naar warmte in die atmosfeer van kille eigengerechtigheid.
Totdat het "Homo sum" ook aan dezen predikant bewaarheid wordt en
hij door een ongeoorloofde liefde voor zijn dienstbode zijn oogen ziet
opengaan voor het gevaar van te storten in een afgrond, waarvan hij in
waanwijsheid zich verre gewaand had.
Voortreffelijk geteekende typen zijn voorts in dit boek de blinde met
zijn scherpe kijk op personen en toestanden, Hansjorg een dronkaard nu,
eens een rijke boer en de patriarchale Lorcher,
Andersberg is een mikrokosmos : zoo is het leven, ook buiten het
Schwarzwald. Helaas, dat het vaak niet anders is!
De "Pastorie van Andersberg" is een goed boek, want het is een waar
boek, Ret legt onbeschroomd den vinger op menige wondeplek in het
religieuse leven, maar laat niet na de middelen ter genezing aan te geven.
We wenschen het in veler handen.
Rotterdam.

DR. G. W.

VAN BLEEK.

De Pastoor van Tergouw. Een verhaal uit de Middeleeuwen, door
C h a r 1e s Rea d e. 2 deelen. - Nijkerk, G. F. Callenbach, 1913.
Dit is weI het zonderlingste boek, dat mij sinds jaren in handen
gekomen is.
Wie een boek als dit wil schrijven, neme het volgende recept: Meng
dooreen een zeker aantal deelen "von Miinchhausen", een minstens even
groote hoeveelheid "Duizend en een nacht", ad libitum aangevuld met de
noodige procenten anachronismen, onwaarschijnlijkheden, griezeligheden
en kinderachtigheden. Kook dit mengsel goed op en giet het met eenige
onhandigheid in een houterigen vorm.
Wie dit boek uitleest? Ieder, die voorzien is van een voldoende dosis
van de meest ordinaire nieuwsgierigheid. Immers de neiging om het neer
te leggen als hinderlijk-onbeduidend naar vorm en inhoud, wordt aIleen
onderdrukt door de telkens terugkeerende nieuwsgierige vraag: Wat zal
er op de volgende pagina met onzen held gebeuren?
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De heer Gerard Eliaszoon, de aanstaande pastoor van Tergouw, is bij
beurten een acrobaat, die reuzentoeren verricht en bohemien, een held
en een nul, terwijl hij intusschen nog gelegenheid vindt eenige goocheltoeren te verrichten met een huwelijksakte en vader te worden.
Dat een dergelijk vagabondeeren niet bepaald de aangewezen propaedeuse
is voor het pastoraat van Tergouw, is haast nog minder erg dan het feit,
dat de lezer, die pl.m. 500 bladzijden achter den rug heeft, nog niet weet,
wat dit alles met de pastorie van Tergonw heeft te maken. Eerst na een
600 bladzijden komt er dienaangaande een "Ahnung": het kluizenaarschap
is een prachtovergang naar het pastoraat,
Dit verhaal uit de Middeleeuwen is niet zoozeer onhistorisch, als weI
a-historisch. Een kijk op de Middeleeuwen geeft het absoluut niet, nog
minder op het kerkelijk leven dier dagen, wat een argeloos lezer, afgaande
op den titel, zou kunnen vermoeden.
Van karakterteekening zijn slechts flauwe sporen te vinden.
En de verhouding tusschen Gerard en Margriet, al was het ook Erasmus,
die daardoor Rotterdams bevolking vermeerderde, is van niet onbedenkelijke
moraliteit.
Kortom, het boek is - we constateeren het met spijt - eenvoudig een
mislukking,
Rotterdam.

DR. G. W. VAN

BLEEK.

Ala door ouur. Een verhaal uit het Friesche volksleven, door
Idsardi. - Den Haag, D. A. Daamen.
Wij kunnen den schrijver van dit boek, zoo het zijn debuut is, met
dezen eersteling van harte g·elukwenschen. Hij is een goed opmerker en
vooral een goed vertelIer. Wanneer hij het bekende: In der Beschrankung
zeigt sich der Meister, niet uit het oog verliest, en zich al vertellende wat
minder laat gaan, wanneer hij zijn stijl nog beter verzorgt en zuivert,
van wat misschien provincialismen zijn, en ten aanzien van de "braafheid"
zijner personen niet in overdrijving vervalt, is er van hem nog veel te
verwachten.
Ook in Longerga hebben de politieke en kerkelijke tegenstellingen
beroering gebracht, de stichting van een Christelijke school heeft er de
dorpsrust verstoord, maar tevens leven en belangstelling gewekt, waar tot
dusver onverschilligheid en grafstilte heerschten.
De rijke boer van Heerema-state met zijn ouderwetsch hooghartig
liberalisme geraakt door dezen strijd tusschen twee vuren: steeds meer
moet hij innerlijk toegeven, dat alIes hem naar "rechts" drijft, doch des
te heftiger is juist openlijk zijn verzet. Maar het droevig sterven zijner
vrouw maakt aan dit dualisme een einde, en doet hem ala door vuur
gelouterd met beslistheid partij kiezen, met hoeveel hij dientengevolge
ook breken moet.
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Vooral het laatste gedeelte is treffend geschreven en psychologisch goed
gemotiveerd.
Wij bevelen het boek gaarne aan,
Rotterdam.

DR. G. W.

VAN BLEEK.

In het land van Guido Gezelle, door H. S. S. K u Yper. La Rivieer
en Voorhoeve, Zwolle.
De eerste verdienste van Mejutrrouw Kuyper's boek - geen geringe! is deze, dat het met geestdrift is geschreven. Dit hangt weI vooral hiermee
samen, dat zij verhaalt van wat zij zelve zag en hoorde, of, althans zoo
goed onderzocht, dat zij 't door de studie harer bronnen als 't ware zelve
op nieuw doorleefde. En die geestdrift deelt zich van zelf aan den lezer
mede. Hij begint mede te voelen de beteekenis der , Vlaamsche beweging",
die ons, Nederlanders, veelal zoo koud laat; de beteekenis der Vlaamsche
poesie; van Guido Gezelle vooral, den vroeger zoo onbekende, thans alom
gevierde.
Uit woordenkeus en stijl, zoowel als uit den gedachtengang blijkt, dat
wij hier te doen hebben met het werk van iemand, die in vele opzichten
volkomen twintigste-eeuws voelt en denkt en streeft, terwijl zij anderzijds
toch gedurig weer den indruk wekt van meer te leven in de gedachtensfeer van een voorbijgegaan geslacht. Men leeft dan op eenmaal weer
vijftig of meer jaren terug.
Dit laatste vermeld ik minder als een gebrek dan wel als een eigenaardigheid, die mij opviel.
Ik zou Mej. K. willen raden wat minder in den 2en persoon te schrijven.
Zoo doet 't te veel aan een lezing denken. (Zie bijv. page 66 onderaan.)
Overigens houd ik dit boek voor een der best geslaagde van deze
schrijfster. Wie in de door haar geschilderde wereld een vreemdeling is,
vindt in dit werk een vertrouwbaren gids, die hem op beknopte wijze
inleidt in het land en zijn geschiedenis, en leert liefhebben zijn taal, zijn
letteren en zijn dichters.
Ik voorspel Mej. K. veel dankbare Iezers,
P. J. M.

In de schuilplaats. Een bundel meditatien voor stille uren, door
J. J. K nap C z n. Kampen, J. H. Kok, 1913.
Wie gemeend had, dat de tijd voor de uitgave van stichtelijke lectuur,
langzamerhand voorbij was gegaan, heeft zich zeer vergist. Voor vele
nieuwe bundels blijken er altijd weer uitgevers en Iezers te zijn. Van
Slotemaker de Bruine kwam voor eenigen tijd het mooie bundeltje "In
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de diepte", Haspels gaf zijn tweede reeks van "Onder open hemel", vooral
niet minder dan de eerste! en bier komt nu Ds, Knap, die ODS den laatsten
tijd zoo vaak verraste, ons weer een welkome reeks medidatien brengen,
die in stille uren zeker menigeen tot vertroosting en verkwikking zullen
zijn. Wei zou ik hier en daar weer gaarne een vraagteeken plaatsen bijv. een zeer in 't oog vallend op de eerste bladzijde over Jakob's
Worsteling! - maar 't is veel beter zich aIleen maar te verheugen, dat
bij den menigvuldigen afval onzer dagen, ons volk door boeken als dit
weer teruggevoerd wordt tot de reine bron der H. Schrift. Een dertigtal
woorden uit Oud- en Nieuw Testament worden door den schrijver op
de hem eigen wijze verklaard, toegelicht en toegepast op het christelijk leven.
Op nieuw kunnen wij zeggen, dat door dit werk onze stichtelijke
literatuur is verrijkt.
P. J. M.

Ter aankondiging ontvangen werken:

Van blanke steden onder blauwe lucht, door Lou i s C 0 u per u s,
2e bundel. L. J. Veen. Amsterdam.
De Profetie van Zefania, door Dr. P. C. Snijman. T. de Vries Dzn.
Rotterdam.
Via Dolorosa, door Her man Mid den d 0 r p. C. M. B. Dixon en Co.
Apeldoorn. 1913.

Het Woord Gods en het woord der menschen, door Dr. R. H. W 0 I tj e r,
Utrecht. G. J. A. Ruijs. 1913.
Ik zeg de Waarheid,door Anna de Savorin Lohman.L. J. Veen,
Amsterdam.
De sierksie, door Anna van Goch Kaulbach. L. J. Veen.
Amsterdam.
Grundfragen der Glaubenslehre, van G e 0 r g Las son. Meiner, Leipzig.
Nederlandsche Christen-Studenten-Vereeniging. Jaarboekje voor 1914.

Omhoog, Onafhankelijk-godsdienstig tijdschrift, onder redactie van Mej.
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Dr. C. Gee r 1i n g s, Dr. G. H. van Sen den, J. J a c. Tho m son.
Ie Jaargang, Ie aft. P. Dz. Veen, Amersfoort.
Woord en Beeld, gerll, Christel. Weekblad. Ie Jaarg., Ie aft. Drukkerij
"Libertas", Rotterdam.
Leaves from a note-book bij C. van W ij k, No. I (proefblad). Twentyfive words from a newspaper-cutting, M. van Souburg, Den Haag.
The constructive Quarterly. Vol. one. Nr. two and three. A journal of
faith, work and thought of christendom. G e 0 r g e D 0 r e. Comp. Oxford
Press.
Res, non Verba. Leo Verberne, door A. L. T ere g 0, 2 d'ln. L. J. Veen,
Amsterdam.

Carmen Sylva.
DOOU

DR J. TH. DE VISSER

Ongetwijfeld vergis ik mij niet, wanneer ik veronderstel dat
de persoon van Carmen Sylva ons terstond iets nader gebracht
wordt, wanneer ik herinner aan hare afkomst. Haar vader was
Hermann von Wied, wiens zoon Wilhelm, gelijk de ouderen onder
ons zich nog wel herinneren, huwde met prinses Marie, de
dochter van onzen prins Frederik, den broeder van Willem II.
Zij is dus de schoonzuster van eene hollandsche prinses en
als zoodanig in ons land niet gelleel onbekend. Haar moeder was
Maria van Nassau, gesproten nit hetzelfde geslacht, dat ons vader..
land zelfstandig en vrij heeft gemaakt. Niet aIleen is Carmen Sylva
derhalve verwant aan het huis vall Oranje door het huwelijk
van haren broeder met eene prinses van Oranje, maar door hare
aderen stroomt ook het Nassausche bloed. Onwillekeurig komt
dientengevolge de vorstin uit het verre Rumenie ons naderbij
en wordt de begeerte gevoed haar beeld aandachtiger te beschouwen! Want het bloed kruipt, waar het niet gaan kane
Maar .wordt men tot die beschonwing te meer genoopt, nu zij
.aan ons vorstcnhuis is verwant, zij zou desniettemin een vreemde
voor ons Eijn en blijven, ware zij niet de alom bekende Carmen
Sylva. Omdat zij het laatste is, worden wij, Nederlanders, door het
eerste des te meer gedrongen haar persoon, hare werken, haar
leven, op grond van eigen onderzoek, te leeren kennen. Eene
ongezochto aanleiding daartoe bood het feit, dat haar zeventigste
23
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jaardag op 29 December een groep landgenooten er
toe bracht haar, uit naam van het N ederlandsche Yolk, eene
dankbare hulde te brengen. Als deelgenoot dier beweging werd
mijn aandacht de laatste maanden bij vernieuwing sterk op deze
merkwaardige vrouw gevestigd. Ik verdiepte mij weder eens
in haar proza, haar poezie, hare gedachten. Ik volgde haar op
haren weg van armverzorgster, ziekenverpleegster, volksopvoedster. Geheel dat leven zoo rijk aan kunst en socialen arbeid trad
voor mijn geest. Vooral hare edele persoonlijkheid, gelouterd door
hetlijden, greep mij aan.En ik besloot langs dezen weg ook anderen
in aanraking te brengen met deze koningin onder de vrouwen.
Want meer dan het woord zegt de persoon. In dezen toch
proeven wij het echte, het ware. Lessen worden vergeten, maar
de mensch, die ze gaf, blijft ons bij. Ret karakter is de bezielende,
hervormende wereldmacht. Naarmate dit dieper gevoeld wordt,
worden zelfs de woorden meer sober, de lessen zeldzamer. Ret was
een machtig woord, dat woord van J ezus: "Ik oordeel niemand".
Hij behoefde geen oordeel nit te spreken. omdat Zijne verschijning
een oordeel was en bracht. Welk een besef van eigen zedelijke
Kracht! Maar tot diezelfde 1100gte wil Hij ons opvoeren. Daarom
vermaande Hij: "Oordeelt niet!" Ook W\j moeten door onze
personen, door den onzichtbaar-geheimsinnigen invloed, die van
ons uitgaat, het onkruid verbranden en de tarwe verzamelen
voor de schuur. Welnu, bij dit moeilijk proces van eigen karaktervorming is het goed steun te zoeken bij hen, die in hun
leven dit hooge ideaal vasthielden en door het lijden heen tot
deze heerlijkheid kwamen. Zulk eene is de koningin van
Rumenie, die haar levenservaring in deze drie levensregels
he eft neergelegd:
Er bestaat maar een gel uk:
De plicht.
Er bestaat maar een troost:
De arbeid.
Er bestaat maar een genot:
Ret schoone,

CARMEN SYLVA.

355

Ret is merkwaardig na te gaan in welk een groote mate
Carmen Sylva den geestesstempel harer ouders draagt. Zij is
zoowel de erfgename van den wijsgeerigen, bespiegelenden zin
haars vaders, als die van de machtige toewijding, de practische
liefde harer moeder, De oude Hermann von Wied hield zich bij
voorkeur met het mysterie van de menschelijke natuur bezig.
De tegenstellingen tusschen de inwendige wereld des menschen
en de wereld om hem heen; tusschen de dingen zelf en de
voorstellingen, die men er zich van maakt; tusschen het "zijn"
en het "denken" vormden de grondbeginselen zijner philosophie.
Zijne psychologie rekende den geest tot het goddelijke, scheppende beginsel in den mensch, zonder dat deze er bewustzijn
van heeft; terwijl de ziel het persoonlijke, bewuste beginsel in
hem is. Hij drukte dit kort en goed aldus uit: Wat de geest
scheppend biedt, komt in de ziel tot bewustzijn. Ret ligt in
den aard del" zaak, dat wie op zulk een zielkunde zijne levensbeschouwing bouwt, de godheid meer in haar immanentie dan
in hare transcendentie ziet. Hij leeft met Shakespeare's Hamlet
gaarne in de overtuiging, dat de natuur des menschen vrij wat
hoogere krachten in zich bergt dan waarvan onze schoolsche
wijsheid droomt.
Ret is goed bij de analyse van den geest en de persoonlijkheid del' dochter dat merkwaardige beeld des vaders ons duidelijk voor oogen te plaatsen. Gelijk hij bezit zij hare eigene philosophie; gelijk hij legt zij gaarne de diepere, zonderlinge neigingen
en beginselen des menschen bloot; gelijk hij werkt zij meer
met 'het goddelijke in dan boven den mensch. En bij dit alles
treft ons b\j haar, gelijk bij hem, de zin voor kunst. Evenals
de vader gaarne schilderde, zoo is ook de dochter schilderes.
Zij hanteert penseel en scalpel beide kunstig en schoon.
In menig opzicht een scherp contrast met haren echtgenoot
vormde Maria van Nassau, Carmen Sylva's moeder. Schijnt hij
louter geest, zij is klaar ziel. Naast zijne bespiegelingen staat
haar practijk. Gelijk hij een zeldzaam man en nog zeldzamer
vorst was, was zij een zeldzame vrouw en nog zeldzamer vorstin, Zij bezat een onvermoeiden ijver om anderen te helpen,
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een ongelooflijke mate van zelfverloochening. Haar scherp verstand stond volkomen in den dienst der naastenliefde. Het was
haar eene levensbehoefte armen te steunen, kranken te troosten;
in een woord iederen ongelukkige als een engel te verzorgen.
In haar tastte men de practijk van het Christendom.
Wie herkent in Carmen Sylva, de Mama Regina vall haar
Yolk, niet het beeld dier moeder? Wie, die in deze vrouw
bovenal de vrouw eert, brengt niet een belangrijk deel dier bulde
op Maria van Nassau over? Waarlijk, indien een kind in den
vollen zin van het woord het kind zijner ouders is, dan is het prinses
Elisabeth von Wied, de later wereldberoemde Carmen Sylva.
Hare ouders kennen, is haar begrijpen. De geest des vaders
en de ziel der moeder huisvesten in haar, niet als vreemdelingen
naast of als vijanden tegenover elkander, maar als tweelingen,
wier samenleven door beider innige verwantschap wordt gevormd en gevoed. Zij is zoo goed vaders dochter als moeders
kind.
De bloesem harer jonkheid gaf weinig uitzicht op deze vrucht,
De kleine Elisabeth, 29 December 1843 ill Neuwied geboren,
toonde zich, reeds op 3-jarigen leeftijd, een vreemd, opgewonden kind, ja een kind van een onstuimigen en tevens onbuigzamen aard. Zij kenmerkte zich door iets onrustigs, overspannens.
Stil zitten kon zij niet; te breidelen seheen zij niet. Het komt
meer voor, dat kinderen vall scherp contrasteerende ouders,
wat aanleg ell karakter betreft, ten gevolge dier kruising, eene
groote onbestemdheid, een vol doeh chaotisch wezen vertoonen,
waarvan niemand weet in welke richting het zich zal ontwikkelen. Er heerscht in die kinderzielen een mengeling van
zulke tegenstrijdige factoren, dat de opsporing van het eigenlijke, het individueele bij deze eene bijkans bovenrnenschelijke opvoedingswijsheid behoeft. In de meeste gevallen zal
daartoe het brengen van het kind tot innerlijke rust het eerste
en het blijvende vereisehte zijn. En wie dan dat eigenlijke
raakt, opheft, releveert en uit de windselen "Teet los te tooveren,
kan hopen dat hij een mensch redt ell voor de maatsehappij
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een goede kracht wint. Welnu, het is voor deze laatste een zegen
en voor de jeugdige Elisabeth het behoud geweest dat haar
zulke opvoeders als engelen Gods zijn toegezonden. In de
eerste plaats gelden voor haar als zoodanig hare voortreffelijke
ouders, die, zooals haar vader, eene vaste richting aan haar
onbestemde gedachten en neigingen wisten te geven, en, gelijk
hare moeder, ernstige afleiding aan onbesuisde opwellingen
schonken door haar onuitwischbare indrukken van de sehoonheid, maar ook van den ernst van het leven te schenken. Vooral
de geest, die in het gezin von Wied heerschte ; die van plichtsbesef en arbeidzaamheid, van naastenliefde en godsvrucht, heeft
dit wilde, maar edele ros getemd. Maar naast die ouders
hadden haar uitnemende leermeesteressen en onderwijzers
op haar een blijvenden invloed. Zij hebben zich van de
ontzaglijk-zware taak om dit talentvolle, maar moeilijke
kind te vormen, op ongeevenaarde wijze gekweten. Maar het
heeft hun en hare ouders wat gekost!
Want dit kind was onbeschrijflijk ongedurig. Zoowel wat haar
geest als haar lichaam betreft. Ret eene oogenblik was zij him .
melhoch jauchzend, en het andere zum Tode betrubt, Nu eens
scheen haar overmoed tot alles in staat, dan weder had zij al
haar zelfvertrouwen verloren. Zij bezat alle kenteekenen van
eene geexalteerde jongedochter. Toen haar eerste gouverneur
bij haar kwam, was haar eerste woord: "U krijgt een kleine
tcgenspreekster tot leerling", die in het geheel niet op gezag
gelooft en altijd dadelijk vraagt: "Waaronl?" en "Is dat nu ook
waar ?" Van gezag had Z\j, de ontvlambare, een afkeer. Ret
phantastische, het vreemde trok haar machtig aan. Eells ontvlood
zij zelfs stil de ouderlijke woning om met de dorpskinderen op
de dorpsschool mede het hoogste lied te zingen. Wilde spelen
met wie ook waren haar het liefst. En zoo weinig kon zij stil
zitten, dat toen zij dit eens moest doen, omdat haar portret
gemaakt werd, zij bewusteloos van haar stoel afgleed. Ret
gelukkigst was zij dan ook, als zij slechts phantaseeren kon, hetzij. in dicht of in ondicht. En dan koos zij bij voorkeur de
griezeligste onderwerpen uit. Er huisde in haar in groote mate
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iets van het romaneske, dat vele bewoners del" Rhijnstreek met
hare legenden ell rumen eigen is. Men zou bijna gezegd hebben,
dat het even onmogelijk is eell bergstroom te leiden als
dit kind,
Toch is dit mogelijk gebleken, ja is zelfs uit dit kind een
del" hoogststaande vrouwen gegroeid, die de historie kent, Voor
een groot deel is dit te danken geweest aan hare voortreffelijke
opvoeders, maar ook dezen hebben in den grond del" zaak toch
eigenlijk aIleen geniaal het eigen, rijke lev en van prinses Elisabeth geleid en den ruwen diamant geslcpen.
Want een diamant was dit kind met haar uitnemend verstand,
haar weelderige phantasie, haar machtig geheugen, haar edele
hart. In harejeugd blonk reeds hare blanke oprechtheid uit; haar
waarheidszin was spreekwoordelijk ; de zelfstandigheid van
haar karakter indrukwekkend. En aan die vorstelijke fierheid
paarde zij een menschelijk medelijden, een teer gevoel voor
lijdenden en armen, als zeldzaam wordt gevonden. Te merkwaardiger is deze karaktertrek in eene vrouw, die een passie
had en heeft voor de kunst en voor wie het schoone een levensbehoefte is. In dit samengestelde wezen is bovendien alles
oorspronkelijk: Carmen Sylva heeft haar eigen philosophic, haar
eigen kunst, haar eigen kijk op menschen en toestanden, zelfs
haar eigen philanthropie. Al is zij als kind dus een moeilijke
leerling geweest, zij is gebleken een zeer dankbare leerling
te zijn. Over dezen chaos kon ook, toen hij tot kosmos was geworden, het woord weerklinken: "En ziet het was zeer goed 1"
De beste leermeester echter, dien God dit wondervolle kind tot
zijne vorming toezond, is het leed geweest. Ook dit goud 'is in
dat vuur beproefd. Reeds in haar ouderlijk huis traden herhaaldelijk tegenspoed en rouw binnen. De geboorte van haar broertje
Otto veroorzaakte een gedeeltelijke verlamming harer moeder,
die lang duurde, Een zwaar gevatte koude bezorgde haar vader
een blijvend lijden, dat, toen zij 21 jaar oud was, den dood
tengevolge had. Haar broeder Otto, waaraan zij zoozeer gehecht
was, stierf op Il-jarigen leeftijd. Dit alles zette op het overigens
zoo lieflijk ouderlijk huis een somber stempel. En hoeveel smart
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is bovendien in latere jaren haar deel geweest! Haar eenig
kind heeft zij ten grave gebracht. Voor korte moedervreugde
kwam blijvende moedersmart. Bovendien kende zij zwaar
lichameIijk lijden. Voor hare paralysie zocht zij ook hier in
Holland hulp. Onrust, tweedracht, oorlogsellende zijn haar
eindelijk in Rumenie niet gespaard. Zij is in waarheid van hare
prilste jeugd af aan door de spitsroeden van de smart gegaan.
Maar deze heeft haar onder goddelijke leiding juist het evenwicht in haar innerlijk leven doen vinden. De "wervelwind",
zooals zij als meisje heette, is er door geworden een echte
Elisabeth d. i. "God is mijn rust". En die rust is het tegenbeeld
van doodigheid of lijdelijkheid. Want alles is bij haar steeds
meer gaan leven, doch in den edelsten vorm ; liefhebben
inderdaad en in waarheid werd het groote woord van haar
leven. Met heerlijk optimisme ging zij daarmede onophoudelijk voort. Haar levensdoel werd anderen met haar zonneschijn te verwarmen. En over hoeveel van die warmte beschikt
deze vrouw met haren rijken geest, haar diep gevoel, haar fijnen
kunstzin, haar groote menschenkennis, haar teere godsvrucht!
Reeds op haar 26-jarigen leeftijd had zij voor zich haar loopbaan bepaald. Zij wenschte onderwijzeres te worden en aan
het hoofd te staan van een door haar zelf gevestigde inrichting,
waarin zij aan de opvoeding van de jeugd haar tijd en kracht
zou kunnen wijden, Vooraf wilde zij, te harer voorbereiding,
eerst nog een cursus in de paedagogiek volgen en daarin
examen afleggen. Voorwaar, een zeldzaamheid bij een prinses!
Maar breeder werkkring was voor haar weggelegd. Zij zou de
opvoedster van geheel een yolk worden.
In het voorjaar van 1869 dingt de jonge vorst van Rumenie,
Karel I, de tweede zoon van Anton van Hohenzollern en prinses
Josephine van Baden, naar hare hand. Op een harer vele
reizen had hij prinses Elisabeth in Berlijn leeren kennen en
de aanvankelijk gunstige indruk was zeer versterkt door wat
hij telkens van zijne zuster, die met haar in voortdurende
briefwisseling stond, omtrent haar had vernomen.
Wondervol spel der Voorzienigheid !
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Jaren geleden toen een kring van vrienden, om haar verzameld, haar lachend en schertsend verschillende tronen had
toebedeeld, had zij fler en beslist geantwoord: "De eenige troon,
die mij zou aantrekken, is de Rumeensche, want daar kon nog
iets voor mij te doen zijn". Ell nu in 1869 vraagt de drie jaren
te voren vorst van Rumenie geworden Karel van Hohenzollern haar naast hem dien troon te willen bestijgen. Zijne
liefde wordt door de hare beantwoord. Z66 gansch oprecht
fluistert zij hem bij hunne eerste ontmoeting toe: ,., U w aanzoek
maakt mij trotsch en tegelijk deemoedig", enjubelend schrijft zij
inhaar dagboek: "Ik ben verloofd en een innig gelukkige
bruid", Maar het is in het besef een dubbele taak te aanvaarden,
dat zij straks het vaderland verlaat en naar Boekarest trekt. Ell
wat haar man op de eerste bladzijde vroeg van een album, dat
hij haar v66r de reis ten geschenke gaf, heeft zij tot op den
dag van heden in practijk gebracht: "Liefde wordt met liefde
vergolden! Rom uw yolk Inet dezelfde liefde, hetzelfde vertrouwen tegemoet, als gij het mij deedt; dan zal niet slechts
een hart steeds warm voor u kloppen; millioenen harten
zullen zich daarin met dat eene hart vereenigen, Een geheel
yolk zal u liefde met liefde vergelden". W einigen zijn als zij

de mama regina, de moeder des vaderlands geworden.
Haar wachtte als koningin van Rumenie een schoone, doch
moeilijke taak, maar die taak heeft zij op onovertrefbare wijze
vervuld.
Rumenie was er ongelukkig aan toe, toen dit edele paar de
teugels van het bewind in handen kreeg. Onder de souvereiniteit van Turkije poogden beurtelings de grieksche zede ell de
fransche geest het eigen nationaal karakter aan de Rumeniers
te ontrooven. Tijden lang verrijkten zich de Byzantijnsche
Grieken, als Rumenie's aristocratie, ten koste del' eigenlijke
bevolking, en toen deze macht was gebroken, liep het land
gevaar onder het dwangjuk te geraken van met fransche theorieen dwepende kwasi-democraten. Maar zooals het meer gaat,
werd de strijd ook hier eer voor persoonlijke belangen dan

voor beginselen gevoerd. De geest van intrigeeren beheerschte
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de staatkunde. Middelerwijl echter werd het yolk daarvan het
slachtoffer. Weinig of niets werd ter bevordering van zijn
welvaart gedaan; de geldmiddelen waren in desolaten toestand;
hongersnood, tengevolge van misgewas, stond bij talloos velen
voor de deur. Eindelijk begreep men dan ook onder aIle partijen dat
bet zoo niet langer ging, wilde de natie niet haren dood sterven.
Eenparig besloot men toen het lot van Rumenie te stellen in de
hand van een buitenlandschen vorst, die, staande boven de
partijen en boven de intriges, orde in den chaos zou kunnen
brengen. De beide Kamel's kozen eenstemmig den broeder van
den koning van Belgle, den graaf van Vlaanderen. Doch deze
bedankte. Hij wenschte zijne handen niet in het wespennest
Bumenie te steken. Daarna werd bij volkskeuze op 14 April
1868 Carl Ludwig von Hohenzollern-Sigmaringen tot koning
geproclameerd. Deze krachtige figuur durfde den strijd aan. Zijn
devies: "Nihil sine Deo", was hem daarbij meer dan een spreuk,
meer zelfs dan eene overtuiging; het was de kracht van zijne
kracht. En onder de menschelijke steunsels, die hij allereerst
behoefde om zijn vorsteliike taak te kunnen volvoeren, behoorde
een vrouw aan zijne zijde, die door den adel harer persoonlijkheid dienende zou heerschen. Zulk eene vrouw nu vond hij in
Carmen Sylva en die keuze heeft voor een belangrijk deel zijn
troon bevestigd.
Toch zou het de vraag zijn of zelfs die twee voortreffelijke
leidslieden des volks hun kostelijk ideaal, den nationalen geest
in Rumenie wakker te schudden en tot heerschappij te brengen,
hadden kunnen bereiken, indien niet een oorlog tusschenbeide
gekomen was, die in het vuur van nood ell ellende, voor goed
den band smeedde tusschen hen en hun yolk. Want vooral in
1870 en 1871 had de fransche strooming in Rumenie het leven
van deze beide Duitschers zoo goed als onhoudbaar gemaakt.
Het scheelde weinig of Karel en Elisabeth hadden voor immer
het land verlaten. En zelfs toen na den fransch...duitschen
oorlog betere dagen aanbraken, bleef de troon zoo wankel, dat
ieder oogenblik hunne abdicatie en de vernietiging van Rumenie's zelfstandigheid door een daad der groote Mogendheden
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waren te vreezen. Maar daar brak in 1877 de Russisch-Turksche
oorlog uit, Rumenie koos de zijde van Rusland en vergunde
het den doortocht zijner troepen. Ret bombardement door de
Turken van Rumenic's havensteden werd beantwoord met de
verbreking van alle banden met het Rijk van dell Sultan en de
afkondiging van eigen onafhankelijkheid. Daarmede was de teerling geworpen. Maar er zou meer geschieden. Had Rusland eerst
in het hooghartig besef zijner onoverwinnelijkheid den bijstand
van het leger van Rumenie versmaad, toen het voor Plewna,
door Osman-Pacha zoo prachtvol verdedigd, herhaaldelijk 11et
bloedig 1100fd stootte, vroeg het vorst Karel om zijn steun. Een
paar malen versloeg hij de 'I'urken en Osman-Pacha gaf zich aan
hem over. Van dat oogenblik brak voor koning Karel de morgenstond van een nieuw leven aan. Zijn volk kreeg eerbied voor
zijn veldheerschap en zijn moed. De straks door de Mogendheden erkende onafhankelijkheid van Rumenie weI'd hoofdzakelijk als zijn werk beschouwd. Zoo won llij als met een slag
de gunst van geheel zijn volk.
Maar ook hier bekroonde Carmen Sylva zijn arbeid.
Als hoofdverpleegster gordde zij zich tot diaconessenarbeid
voor de gewonden aan. De groote troonzaal in het paleis werd
een stapelplaats voor linnengoed, de danszaal de werkplaats voor
tal van hulpvaardige vrouwen, die met de naaimachine naaiden.
Uit eigen middelen liet zij een Iazareth met 100 bedden
oprichten, waar zij, zooais zij zeide, "hare Iieve kinderen zelf
wilde verplegen". Over aIle hospitalen ging haar waakzaam
oog. Elk transport van gewonden wachtte zij zelf Ope Dag en
nacht was zij bezig Iijdenden te helpen en stervenden te troosten.
De tonen van wanhoop en woede deed zij verstommen, en den
glimlach des vredes riep zij op het gelaat del' mistroostigen te
voorschijn. Straks keerden de herstelden met een Ioflied op de
lippen voor hun kranigen koning en hun goede Doamma
Elisabeth naar hunne haardsteden terug. Hij wordt de vader
des vaderlands; zij de moeder del' gewonden.
Doch z66 weinig streelt dit laatste haren hoogmoed of gedoogt
Z\j dat daardoor de roem van haren echtgenoot in de schaduw
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gesteld wordt, dat zij op den dag van hun zegetocht in Boekarest,
na de behaalde overwinningen, in haar dagboek schrijft: "Gode
zij dank! Karel is or weer. Nu kan ik mij langzaam in mijn
notedop terugtrekken bij mijne bloemen, vogels, boeken en
papier. Ik vind het eene anomalie en ee11 ongeluk, als eene
vrouw gedwongen wordt in het openbare leven op te treden.
Karel is groot. Ik vergelijk hem bij den Zwijger Oranje. Over
snooden ondank haalt hij de schouders op ; hi] vergeeft. Eenmaal,
als hi] er niet meer is, zal men hem "den wijzen" noemen".
Haar mall is als de zon, bij wier opgang de maan zich
terugtrekt. Welk een edele en echte vrouw!
Niemand meene echter dat dit terugtrekken bij haar beteekende:
werken voor zichzelf. Het wilde veeleer zeggen: van uit dien
notedop vall haar vertrek de nardus barer naastenliefde laten
geuren over geheel haar volk. Haar aangeboren hartstocht van
weldoen zou thans eerst tot zijne volle ontwikkeling komen.
Ja, het wordt haar tot een heilige roeping. Zij doet n.iet maar
goed, omdat zij nu eenmaal vorstin is; omdat zij rijk is; omdat
zij invloed heeft; omdat z\j er toe verplicht is; maar omdat zij
slechts denkt aan het goede en daaraan haar ziel en lichaam,
haar tijd en gaven moet wijden.
De groote verdienste van Carmen Sylva op dit gebied is de
door haar bewerkte organisatie van de Iiefdadigheid. En zij heeft
de verspreide krachten op dir gebied niet slechts vereenigd,
maar in die vereeniging met nieuwe geestdrift bezieid. Het
eigen werk del' liefhebberij wordt door haar hervormd met een
geest van innlge deernis met het menscheIijk leed; een heilig
vuur zal voortaan de lampen brandende houden, aangestoken
door een viam van onvergelijkelijke elevatie. De hand, die
weldoet, is het voertuig del' Hoogste liefde. Zoo bouwt zij het
koninkrijk Gods.
Aan haar is de-stichting te danken del' vereeniging "Konillgin
Elisabeth", die een asyl voor meer dan 100 behoeftigen, zonder
onderscheid van nationaliteit in het leven riep, en op ruime schaal
aan huiszittende armen hout, brood, kleeding en dergelijke uitdeelt.
Zij vestigde het instituut voor pleegzusters, die zoowel den
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dienst in de ziekenhuizen waarnemen als de kranken in hunne
woningen verzorgen. Zij betaalde dit uit haar eigen middelen.
Ook is aan haar de oprichting van een polikliniek te danken,
waar duizenden zieken verpleegd en tienduizenden consulten
gegeven werden en worden. En hoevele nuttige inrichtingen
en vereenigingen van dien aard nam zij niet onder hare
bescherming?
Doch tot deze soort van philanthropischen arbeid beperkte
zij haar dienende liefde niet. Door haar initiatief ell toewiiding
nam ook de huisvlijt-indnstrie een vlucht, Zij stichtte de
vereeniging "Furnica", de mier, waarvan de bedoeling is de
nationale industrie, wat het borduurwerk betreft, te ontwikkelen.
Wonderlijk is dit gelukt. De grootste magazijnen uit Londen,
Parijs, Weenen en zelfs uit de Vereenigde Staten trekken thans
voor een belangrijk deel dit artikel nit Rumenie, Ook was aan
haar de oprichting del' vereeniging "La Munca", het werk, te
danken, die vrouwen, welke niet in staat zijn in de fabrieken
of de ateliers te werken, thuis van arbeid voorziet, en ook
een huis bezit, waarin weduwen van werklieden WOllen. Voor
vrouwen uit den meer gegoeden stand, die in moeilijke levensomstandigheden verkeeren en met hare handen gaarne eell
fatsoenlijk stuk brood verdienen, riep zij de vereeniging "Albina",
de bij, in het leven, die haar borduurwerk geeft te verrichten.
Eindelijk vestigde zij de vereeniging "Tresatoarea", de weefster,
waardoor zij de nationale industrie van het zijdeweven heeft
willen bevorderen en werkelijk bevorderd heeft,
En nog zijn wij hier niet aan de grens vall haar philanthroplschen
arbeid. Is dezen ook wel een grens gesteld? Ik zou nog kunnen
handelen over hetgeen zij voor weeshuizen en creches, volksgaarkeukens en onderwijsinrlchtingen gedaan heeft ell doet,
doch ik zal het niet doen, omdat ik toch niet volledig ill
mijne opsomming kan zijn. Maar indien ik mij een oogenblik
indenk, welk een smart deze vrouw, die haar eenig kind,
dat zooveel beloofde, moest verliezen, in haar boezem omdraagt;
met welk een lichaamszwakte en lichaamslijden zij altijd
opnieuw te worstelen heeft; hoeveel het leven, geestelijk en
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physiek, van haar geeiseht heeft en eischt, dan treed ik met
diepen eerbied voor het beeld der moeder des vaderlands, die
niet am haar tijd te vullen of om de dynastie te bevestigen,
maar nit den zielsdrang van het liefhebben altijd opnieuw met
hooggestemde geestdrift en blijmoedigheid des geloofs de handen
uitbreidt am te zegenen. Zulk een vorstin is onsterfelijk; hare
daden Zijll zaden met eene onuitroeibare levenskiem.
Hoe verheven ell ernstig heeft zij zelf haar eigen levenstaak
als moeder van haar yolk getcekend :
Und wenn Millionen dich Mutter nennen,
Zu dir sich wenden in Angst und Pein,
Musst du auch Jammer und Elend kennen,
So kannst du nimmermehr trostlos seine

Musst felsenfest ill del' Brandung stehen,
Nicht Htllfe suchen und wanken nicht,
Dir IllUSS es welch von der Lippen wehen
Und sonnig leuchten dein .A.. ngesicht,

Du darfst nicht weinen, nicht zagen, beben,
Schau' fest hinunter von Abgrunds Rand,
Dein Haupt erhoben, dein Fuss muss schweben,
Und Balsam streu'n muss deine Hand.
Nie darfst du sagen, du seist dein eigen,
Dein ganzen Volke gehorst du all.
Die Leidenschaften - sie mtlssen schweigen,
Du ziehst Millionen mit dir hinan.
Ob reich, ob elend, ob gut, ob bose
Ob hochgeboren, der SUnde Raub.
Dein sind sie allen, verzeih' - erlose I
Die Wunden wasche, den Rost, den Staub.
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Lass
Stets
Und
Dein

deine Gtlte wie warme Quellen
neu dir stromen aus Herzensgrund,
unerschopflich in tausend Wellen,
Volk erquicken mit Hand und Mund!

Als wij niet in Carmen Sylva dit ideaal zagen vcrwezenlijkt,
zouden wij het te hoog achten voor eens konings vrouw.
:Met de vermelding van dit lied is als van zelf de weg gebaand
tot de beschouwing van Carmen Sylva als schrijfster ell wel
in de eerste plaats als dichteres. Ret behoort ook tot de mooie
kanten van deze vrouw, dat haar schrijftalent geen schade heeft
gedaan aan haren philanthropischen zin, maar de laatste veeleer
door het eerste is versterkt. Ret was dikwijls of hare behoefte
om in anderer leed te deelen toenam, naar mate zij de snaren
van haar gevoel, in poezie en proza, sterker had doen trillen.
Ook als dichteres vertoont zij dien schoonen trek van waarheidszin, die de grondtrek van geheel haar karakter uitmaakt.
Zonder zich te bekommeren om vormen van. dichtkunst of om
vormen del' etiquette, was zij reeds als kind en jong meisje
gewoon hare indrukken aan het papier in verzen toe te vertrouwen. Daarbij dacht zij allerminst aan het bezit van de gave
der poezie, Integendeel vond zij het niet zelden zeer onaangenaam dat zij door een innerlijken drang beheerscht, ja
voortgedreven werd om hare gedachten en gemoedsstemmingen
in liederen te ontlasten. Als zij het dan ook gedaan had, beschouwde zij verder hare dichtgaven als eene quantite negligeable. Maar zij moest het doen.Wanneer een gedachte haar had aangegrepen, kon zij niet tot rust komen, vooraleer zij de pen ter hand
genomen en haar op het papier uitgewerkt had. Geen lief of
leed kon die passie beteugelen; het gebrekkige in de techniek
weerhield haar niet. Gelijk de vogel zingt, omdat hij zingen
moet; zoo dichtte zij, omdat zij moest dichten. Als het waar is
wat Lamartine zegt: "Dat is de echte kunst: getroffen te zijn;
aIle kunst te vergeten om den souverein, de natuur te benaderen",
dan is Carmen Sylva haar eerste dienares.
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weinig vermoedde zij zelf het bezit dier gave, dat zij, toen
Rumenie's grootste dichter Alecsandrasco haar eens daarvan
sprak, kleurde van ontroering en zijne woorden voor haar eell
ontdekking waren. Treffend-eenvoudig schrijft zij zelf van dat
oogenblik: "De eerste maal, dat "\vij over dichters spraken, zeide
hij o.a, tot mij: "Wij, dichters". Ik werd op het hooren van dat
"wij" zoo rood als een pioenroos en de adem stokte in mijn keel.
Ik dacht: Hij is een groot dichter, en hij zegt tot mij "Wij".
Is het niet merkwaardig, dat de grootste rumeensche dichter
mij tot zijn geslacht rekent en dat ik het recht heb om als een
hemelgave te beschouwen wat ik steeds een onverschillige zaak
heb geacht?" En ik kan mij bij haar levendig dat gemis aan
besef van eigen gave begrijpen. Want dichten is bij haar louter
zielsuiting. Zij denkt er niet aan of zij het goed of niet goed
doet: zij schaaft en polijst niet; haar poezie is niets meer en
niets mindel' dan eene ontlading van electriciteit.
Wie heeft nog ooit een lied bedacht?
Een lied bedenkt men niet.
Ret is alsof een zonnestraal
Plots door de neevlen schiet!
Natuur en waarheid zijn de onafscheidelijke gezellinnen
harer muze.
Op haar vijf en dertigste jaar liet zij haar eerste boek drukken,
Toen zocht zij een naam, waarachter zij den haren kon verbergen. Op een morgen dat haar dokter bij haar was, zeide
zij: "Ik zoek naar een mooien naam en daar ik nu in Rumenie
woon en alzoo tot een latijnsch volk behoor, mag ik een latijnschen
naam kiezen. Ik wil daarmede echter toonen vanwaar ik kom.
Hoe heet woud in het latijn? "Woud is sylva", was het
antwoord. "Prachtig", sprak zij, "en hoe heet vogel?" "Avis",
hernam hij. "Dat bevalt mij niet, dat klinkt niet mooi", ging
zij voort, "hoe heet dan in het latijn lied of gezang". "Dat heet
carmen", zoo zeide hij weer. "Mijn naam is gevonden", jubelde
zij, "op zijn duitsch heet ik woudzang, in het latijn Carmen
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Sylvae, maar Sylvae klinkt niet echt; er moet maar een foutje
in en daarom heet ik Carmen Sylva". J a, zoo moest zij heeten,
want eerst in de vrije lucht, in het dichte woud, waar de
vogelen zingen, kon de dichterlijke geest van dit kind van
den Rhijn zijne wieken uitslaan. "Carmell Sylva" zou voortaan
haar naam zijn,
Hare eerste dichtwerken: "Sappho", "Hammerstein N , "Stilrme", "Jehova", "die Hexe" , ,,~lein Rhein", ga ik, evenals latere
"Handwerkerlieder" en "Meerlieder", omdat zulks het bestek
van dit artikel eischt, voorbij. Ret mag echter niet onopgemerkt worden gelaten, dat deze veerkrachtige vrouw haar
eerste dichtwerk schreef kort na den dood van haar eenig
kind, toen zij zelf ernstig ongesteld was geworden. Desniettemin
werkte zij in die dagen voort. Maar zoo zwak gevoelde zij
zich, dat zij later schreef: "Bij Sappho en Hammerstein beb
ik mij meermalen overhaast, omdat ik steeds dacht, dat de
dood mij voor de voltooimg er van zou oproepen". Is het dan
toevallig, dat ons in Sappho eene vrouw geteekend wordt, die na
den dood harer dochter op de tonen van haarIied in de golven
verdwijnt? Mag het vreemd heeten, dat in Hammerstein de
klaagtoon van een vader weerklinkt, dat hem noch het leven
noch de liefde geluk hebben gebracht? Zou in haar "Jehova",
waarin de wandelende jood de onrust der ziel vertolkt of liever
- zooals iemand het uitdrukte - "Ie scepticisme du steele it Ia
recherche de Dieu", niet een stuk van haar eigen geestelijken
strijd zijn neergelegd? Die vragen stellen is bij eene vrouw als
Carmen Sylva ze beantwoorden, De schaduw, die over haar
leven hangt, speurt gij in gansch haar literatuur. Ook ill dit
opzicht is zij aandoenlijk waar. Slechts een enkele maal klinken
vroolijke zangen van haar snarentuig. Maar het is bijna alleen
als zij de natuur bezingt. Ik denk hier aan haar lentelied en
haar lied op den Rijn in Hammerstein's vijfden zang, en
enkele andere. Maar de hoofdtoon van hare verzen is somber.
Vooral in haar voornaamsten dichtbundel "M.eine Ruhe" komt de
waarheid van haar eigen woord: "Ret zijn aIleen de smartvolle trillingen vall mijne ziel, die mij de pen in de handen geven", sterk uit.
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Doeh als dit geschiedt, is het niet om met eigen lijdenservaringen anderen te vermoeien. Zij is vreemd aan het
egotsme der smart. Evenmin is het om het pessimisme ten troon
te verheffen en een koor van vloekstemmen tegen het leven
te vormen. Maar zij vertolkt haar weemoed om te laten zien,
dat in de sombere diepten van het leven de grootste schatten
gevonden worden. Zij toovert een aureool om het kruis, dat
vrede brengt aan het lijdende hart. En als zij dit doet, toont
zij eene grootheid van geest, een rjjkdom van verbeelding, een
drang om te idealiseeren en te veredelen, in een woord een
liefde voor wat schoon; een vereering van wat goed; een dorst
naar wat waar is, dat gij den psalmist zoudt gaan .nazeggen:
"Ik dank tI, 0 God, dat gij mij verdrukt hebt l"
Daarvan ontleen ik enkele voorbeelden aan die gedichten,
waarin zij, als moeder, spreekt. Als haar kleine Maria, bedeeld
met rijke gaven van hoofd en hart, "moeder" heeft leeren zeggen,
stort de overrijke moeder haar hart in dit aandoenlijke lied uit:
Der schonste Nam' im Erdenrund
Das schonste Wort ill Menschenmund
Ist: Mutter!
Ja, keines ist so tief und welch,
So ungelehrt, gedankenreich
AIs: Mutter.

Und hat es wohl so grosse Macht,
Weil es von Kinderlippen lacht:
o Mutter!
Weil es aus Kinderaugen winkt,
Weil es in Kinderherzen singt:
Die Mutter!
Ja, wern auch dieses Wort erklang,
Hat hohe Wiirde lebenslang,
Ais Mutter!
Und die's besessen und entbehrt,
Der ist das Erdesgllick verwehrt,
Der Mutter!
24
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.En hoe uit zich nu de peillooze smart dier overrijke moeder,
ala zijhaar lieveling op vierjarigen leeftijd grafwaarts heeft
zien brengen, en .aan haar .dat woord wordt vervuld: ."Und
die's besessen und entbehrt, Der ist das Erdesgluck verwehrt,
Del" Mutter!"?
Niet inoverspannen geestelijke taal. Want zij is eene ver..
brijzelde moeder. Maar in een smartvollen klaagzang,.waarin men
tevens de zedelijke kracht dier vrouw bewondert. 0 [a, zij jammert:
Friiher war's ein sonnenheller
Freudentag, ein ewig Jauchzen!
Gott! Gott!
Nun ist urn uns todlich Schweigen,
Nun ist in uns eis'ge Ruhe,
Wie naeh uberstand'nem Sturme
Mast- und Ankerlos das Wrack treibt,
Liegen wir auf grauen Wellen.
Maar dan poogtzij op eens, strijdend en biddend, met
bovenmenschelijke kracht den lastder smart, die met centenaars
zwaarte hare ziel neerdrukt, op te heffen in dat korte, maar
rijke woord:
"Und wir sollen leben, Vater!"
WeI kon zij veelbeteekenend boven dien klaagzang schrijven:
"Nicht murren".
Soms echter wordt haar verlangen naar haar gestorven
lieveling haar te machtig en roept zij uit:

Ieh sehne mieh nach deinen kleinen Armen,
Nach deiner Stimme wundersiissen Klang,
Ieh sehne mich naeh deinem Kuss, dem warmen,
Nach deinem vogelhellen Kindersang!
Ieh sehne mieh naeh deinen Liebesworten,
Nach deinerkleinen Fusse leichten Tritt,
Mit dem du hier und dort und allerorten
Schwebest - ach, mein Herz, es sehwebte mit.
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Nach deinem gold'nen Haar, demwunderschonen
Das dich umspielt wie sanfter Heil'genschein!
Mein Kind! Mein Kind! was stillet solchesSehnen?
Doch dan heeft de verslagen vrouw ook terstond weer het
antwoord op die vraag gereed, en omhoog ziende,. spint. zij de
webbe harer hoop aan de toekomst vast:
"Das kann fUrwahr nur Himmelswonne seinl"
En deze stemming, die zich in hare liederen uit, vinden wij in
haar proza terug. Bekend is uit haar "Leidens Erdegang"
de schets, waarin zij in sprookjesvorm "geduld" en narbeid"
als de vruchten van het kruis des levens teekent. Maar het
koninklijkst draagt zij haar leed, als zij aan hare moeder na
den dood van haar dochtertje schrijft: "Ja God heeft mij veel,
veel gegeven! Zulk een vader, zulk een moeder, zulk een
broeder, zulk een man, en zulk een kind! Ja teveel. En als
Hij het mij afneemt, zoo kan Hij mij toch niets ontrooven van
al die hemelsche gaven, want daarvoor heb ik een te goed
geheugen. Ik gevoel dat ik, na zulke groote zegeningen, geen
recht van klagen heb, en daarom is ook nu de vreugde sterk
in mij en kan de smart mij niet neerdrukken".
Van hoevele zijden wordt hier, in poezie en proza, het kruis
belicht! Ook zij sterft en leeft.
En toch bleven o! zulke teere snaren in dit moederhart trillen.
Toen later nog eens de hoop op haar moederschap herleefde,
maar verijdeld werd, doordien haar kind levenloos ter wereld
kwam, zuchtte zij:
Ik zal nietmorren, mag ik slechts
Zijn rozenmondje zien,
Dat eeuwig zwijgt, in eeuwigheid
Geen lachje mij zal bien.
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Maar eens toch moet het rusten hier
In zijner moeder arm,
En eens - v66r 't kille en harde bed
Het opneemt - ligge 't warm.

Zoo

voeit aIleen eene moeder,
Geen wonder dan ook dat in tal van gedichten dat lijden
der liefde zich uitspreekt. Ja, is het gestadig refrein - misschien
wat te eentonig - van al hare poezie in dezen bundel niet
dat woord?
De liefde schiep de wereld eens,
De liefde doet haar lijden.
Zoozeer behooren "lijden" en "lieven" in haren gedachtengang
bijeen, dat zij aldus op geestige en geestrijke wijze het menschelijk hart karakteriseert:
Het hart? - Het is een ezeltje,
Het heeft twee lange ooren,
Een eigenzinnig, koppig ding
Tot lastdier uitverkoren.
Het draagt zijn eeuwig kruis maar voort,
En schudt en zwoegt en slooft,
En loopt dan weder al te snel,
Door klappen half verdoofd.
Ais het niet stevig was van huid,
Hoe droeg het zooveel slagen?
Als 't niet heel dom was, zou 't dan weI
Zoo groote liefde dragen?
lk haal met
volkomen juist
uitgespreid, en
Wij zien den

opzet dit versje aan, omdat het Carmen Sylva
typeert. Diepe zwaarmoedigheid ligt over haar
toch wijkt de glimlach niet van hare lippen.
dauwdruppel op de bloem!
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Door die eene gedachte "liefde lijdt" worden ook zoo goed
als al hare prozawerken beheerscht. Ook wat den vorm
betreft, zijn hare gescbriften bijzonder getypeerd. Zij schrijft
in merkwaardig-Ievendigen en onberispelijken stijl ; hare
teekeningen van het leven der natuur verraden een groot talent,
zoowel wat hare kennis van flora en fauna, als wat hare onuitputtelijke fantasie betreft; 1100g staat zij als prozarste in de
ontleding der menschelijke karakters. Met eene wondervolle
inturtie ziet en doorziet zij de persoonlijke drijfveeren, de onbewuste en bewuste neigingen, in een woord de innerlijke
gesteldheid der menschen. Zij toont zich een psycholoog, die
niet aIleen de volmaakste analyse geeft van "l'ame de notre arne",
maar ons tevens altijd den levenden, reeelen mensch doet zien.
Met eene consequentie, die ons soms benauwt en waarvoor wij
eerst twijfelmoedig terugdeinzen, plaatst zij de ontwikkeling van
hartstochten, strevingen, deugden en ondeugden in levende
beelden voor ons, maar ook wanneer wij aanvankeIijk aarzelden
die consequentie te billijken en haar boek onvoldaan ter nederlegden, moet ODS bij stil en dieper nadenken de hulde van het
hart, dat zulke personen datgene moesten worden, wat zij,
volgens Carmen Sylva, geworden zijn.
Theoretische beschouwingen houdt zij nooit. Ook in dat opzicht toont zij zich eene vrouw. Zij redeneert nimmer over de
mensehen, hun zeden, hun godsdienst, hun aard, hun afkomst.
Uitgeen enkele harer romans kunt gij haar eigen levensbeschouwing opbouwen. In zooverre draagt haar proza een beslist
episch karakter. Als wij een harer romans hebben gelezen,
dragen wij met ons het eene of andere type van een mensch mede ;
raadselachtig, wondervol, onbegrijpelijk in den aanvang, doch
daarna een mooi, forsch, aangrijpend type, hetzij in zijne grootheid, hetzij in zijne laagheid, een type, waarvan immer weer
waar blijkt, wat Lucas van Judas schreef: "Hij ging naar zijne
eigene plaats".
Ik denk hier aan Zoe, uit haar bundel, getiteld "Wraak",
wier ondoorgrondelijke vrouwenziel den besten man, die haar
zuiver bemint, terzijde stelt ter wille van een Iosbol, die haar
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bedriegt, en' die toch, als de eerste om haar eer met den ander
duelleert en dezen doodt, dien trouwen man vloekt, terwijl zij
het lijk van haren onwaardigen echtgenoot met haar liefde
overdekt.
Ik denk aan dien jongen, ernstigen Rolff, in haar "Veld..
post", die, pas gehuwd, als militair dokter den oorlog van 1870
medemaakt, en zijne jonge vrouw bij zijne ouders achterlaat;
die tot de jammerlijke ontdekking komt, dat zijne afwezigheid,gepaard met het moeilijk . milieu dier schoonouders; eene
Iangzame vervreemding, een elkaar niet begrijpen, een afsluiting
van de diepste geheimenissen van haar hart tengevolge heeft;
die zich uitput in het schrijven van de voortreffelijkste en
hartroerendste brieven en toch zoo weinig daardoor uitwerkt totdat hij, zonder een woordte spreken, met uitgebreide armen
voor haar staat en .zij in die armen vliegt om bij hem te bli]ven. Hoe menschkundig schrijft dan Carmen Sylva: "Wanneer
de Rijn gaat vastzitten, komt scholop schol aangedreven en
samen vormen zij eene massa, die bestemd schijnt eeuwig te
blijven bestaan. Het ijs groeit aan tot rotsgevaarten, men rijdt
er met kanonnen overheen - maar een enkel ·warm tochtje,
en krak, krak, de geheele massa geraakt in beweging en verdwijnt als een droom en in hare plaats treedt de vloed, die
alles, wat onder zijn bereik komt, overstroomt!"
Ikdenk aan Astra, dat rein, onschuldig gemoed, die hoog
opziet tegen haar zwager Sander en hem in alles een man
aeht, maar die met diepe ontroering ontwaart, dat diezelfde
zwager, die een gewetenlooze speIer met vrouwenharten is,
haar zuster, zijn eigene vrouw ter wille van haar verwaarloost,
en nu met iemand huwt, dien zij eigenlijk niet bemint, omdat
zij het geluk van haar zuster niet ill den weg wil treden. 0,
hoe lijden dientengevolge de beida zusters!
Ik denk aan dienjongeling Raoul in haar "eell Gebed", die
beheerscht wordt door een heilige passie om de kerk als geestelijke
dienen en als priester de middelaar Gods en der menschen te
zijn, en middelerwijl de liefde niet uit zijn hart kan bannen,
die hij in zijne kindsche jaren aan zijne Editha schonk, en nu
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versmacht van dorst naar aardsche liefde, waar hij de hemelsche
met .volle teugen indrinkt.
Ik denk eindelijk aan die moeder in "Deficit", meteen moederderliefde als een hartstocht, die tot de zonde leidt en terwille
van een goddeloozen zoon, welke haar uitzuigt en van kwaad
tot erger komt, een onoverkomelijke klove tusschen haar man
en- zichzelf in het leven roept.
Al die gestalten, scherp belijnd en ragfljn ontleed, zien wij
voor ons in haar opbruising van hartstochten, zoowel lage als
edele. De diepste roerselen van het zieleleven van mannen en
van vrouwen word-en voor ons blootgelegd, zonder dat een
oogenblik de pestwalm der onreinheid de zuivere en zedelijke
sfeer bederft, waarin de schrijfster ons bracht. Vele harer verhalen loopen zeer treurig ten einde, maar niemand sal ontkennen, dat de logischeconsequentie van bepaalde karakters
sulk een slot veelal eischte. Doc-h mogen ook hare werken
zich al hierdoor eigenaardig onderscheiden, het eigenlijke ervan
zit in hetwaarmaken, in het laten doorleven van -deze hoogheilige gedachte: "de liefde lijdt". Van dien eenen kant worden
al hare beelden belicht.
Het gaatbijna immer om de deegheid, de kracht, de trouw
der liefde. En als zij dell mensch, die zo6 liefheeft, schetst,
wordt hij steeds in zijn lijdeIi openbaar. Dat is het hoofdkenmerk
van al hare werken. De Zoe's en de Raoul's, de Astra's
en de Rolff's hebben allen hartstochtelijk lief -- doch zijn
allen kruisdragers. Telkens botst de reinste liefde tegen haar
voorwerp, en gaat het hart door de spitsroeden der smart. Nu
eens vergist eene vrouw zich te laat in den man harer keuze; dan
weder wordt de moeder het slachtoffer van hare onbegrensde liefde
voor haar kind; dan weder schijnt de liefde tot God met menschelijke liefde in bitteren strijd. Zeer duidelijk -komt in dit alles
de teedere ziel der schrijfster uit. Want zachte gemoederen
zijn aandoenlijk; staan aan tal van pijnlijke teleurstellingen
bloot; kroppen bij zichzelf zoo licht den tegenspoed, dien hare
liefde ondervond, Ope Dit moet ook bij Carmen Sylva bet geval
geweest zijn. Zij, de vrouw wier geheele wezen op liefhebben,
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weldoen, philantropie is aangelegd en die haar geheele leven
lang zichzelf voor haar Yolk heeft opgeofferd, heeft ongetwijfeld,
vooral in de eerste jaren van haar verblijf in Rumenie, toen
men het den jongen koning zoo moeilijk maakte, veel geleden.
Hoeveel Ieed zij bovendien als moeder! En is vooral het teerbesnaarde hart van eene koningin, die leeft te midden van een
schijnwereld, maar die, geleid door het fijn instinct van een
superieuren geest, den schijn vall het wezen heeft leeren schiften,
niet in staat, iederen dag de schijnliefde gekroond en de ware
liefde gekruisigd te zien?
Men kan het eene beperktheid van haren geest, een bewijs
van haren korten vieugeisiag achten, dat dit thema aIleen immer
wordt gevarieerd. Daarin ligt iets waars. Maar tweeerlei plaats
ik hiertegenover. Spreekt het niet van een machtig zelfbedwang bij deze vrouw, dat zij zich als schrijfster nimmer
waagt aan beschouwingen over het openbare Ieven of aan
de teekening van personen, in wie wellicht bekende landsfiguren konden worden gezien? Getuigt hetniet van bewonderenswaardige kieschheid tegenover haren man, den regeerenden
koning, dat zij zich als auteur nooit anders dan op het gebied
van het huiselijk leven beweegt? Zorgde zij van meetaan niet
op prachtige wijze, dat geene botsing tusschen haar als
koningin van Rumenie en tusschen Carmen Sylva ontstond? Voorzeker. En in zooverre strekt het haar tot lof, dat
zij den kring vall de levenssfeer in hare romans beperkte.
Bovendien drong haar talent als schrijfster haar het meer
in de diepte dan in de breedte te zoeken. Of laat ik Iiever
zeggen: in haar eigen wereld als vrouw, hare wereld in huis
en in de natuur, waar vrouweIijke idealen haar niet loslaten,
en zij niet rust, voor ze in proza of poezie zijn belichaamd.
Maar die belichaming doet pijn. Geen ideaal wordt verwezenlijkt
zonder wonden. Hoe hooger het staat, des te dieper gaat het
lijden. In deze wereld behoort de hoogste liefde aan het
zwaarste kruis. Zouden velen die waarheid hebben doorleefd
en onder haar hebben geleden als deze vrouw, als Carmen
Sylva, Rumenie's koningin?
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Ditzelfde thema keert in vele harer "Pensees d'une Reine"
terug, een werk dat de fransche academie te Parijs zoo hoog
stelde, dat de schrijfster er in 1888 de gouden medaille mede
v erwierf. Rijk zijn zij aan spreuken van levenswijsheid en
levenservaring, die opnieuw hare rijke kennis van het menschelijk hart en menschelijke toestanden toonen. Maar haar lievelingsonderwerp is ook daar weder het liefhebben, doorweven met
dien zwarten draad des lijdens. Of zegt zij niet met het oog
daarop: "Wanneer een man al te hartstochtelijk zijne kinderen
liefheeft, wees dan verzekerd dat zijn hu welijk niet gelukkig
is". Of elders: "De vrouw moet liefde dulden, barensweeen
doorstaan; de zorgen van den man deelen, het huis bestieren,
de kinderen opvoeden - en hoort men toch niet van hare
zwakheid spreken?" Of weder: "De vrouw wordt gesteenigd
voor een daad, die door een fatsoenlijk man mag begaan
worden". Of .aldus: "De moeder is als de goede God; in bange
uren roept men haar aan, in vreugde wordt zij vergeten",
Of ook: "Liefde is als het eekhorentje; moedig en schuw tegeliik'',
Of wederom: "De liefde ziet geen gebreken, de vriendschap
heeft ook de gebreken lief". Eindelijk: "De liefde, die sterk
genoeg is om alle banden en boeien te verbreken, sterft aan
een enkelen geeuw", "Bij een huwelijk lachen de mannen en
weenen de vrouwen".
Als het waar is, dat de kern van ware liefde soms weemoed
kan zijn, dan zijn weinigen daarvan zoo welsprekende vertolkers als Carmen Sylva.
Somber klinken eveneens hare uitspraken over het geluk. "Ret
grootste geluk: geen wenschen te hebben, is tevens het grootste
ongeluk". Of "Onze medemenschen ontdekken voor ons allerlei
redenen tot geluk, die wij nergens gewaar worden". Of "Er
zijn weinig fijngevoelende naturen, die niet minstens eenmaal
in hun leven aan zelfmoord hebben gedacht".
Moedig en waarheidlievend klinkt het uit den mond dezer
vorstin: "Tegenspraak verlevendigt het gesprek. Daarom is het
aan de hoven zoo vervelend". Menschkundig schrijft zij: "Veel
citeert men het woord der Heilige Schrift: "Vertrouw niet op
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vorsten, en Iaat men den sIotzin weg: "omdat zij slechts menschen
zijn". En niet minder: "De opvoeding van vorsten is er op
ingericht eenmaal met een ieder te kunnen omgaan; alle
menschen moesten ais vorsten worden opgevoed".
Hoe nauwkeurig merkt zij op als zij zegt: "Wanneer men
iets verzekeren wil, roept men God tot getuige aan, omdat Hij
nooit tegenspreekt". Of als zij schrijft "Heftigheid is voor een
oogenblik een soort van wellust; maar zoodra men tot bedaren
koint,heeft men een gevoel alsof men een pak slaag heeft gehad". Of als zij spreekt: "Is zoogenaamde wereldsmart niet een
overmaat van .genotsucht?" Of als zij er ons aan herinnert: "Gij
zult een menschenleven te boek stellen? Maar een leven is als
een profetenmantel zonder naden". Of als zij snijdend opmerkt:
"Ret is soms goed voor onzen Iieven Heel' de kerken leeg te
vinden. Hij kan er dan uitrusten".
Hoe treffend bepaalt zijden aard, het karakter van sommige
dingen. Of is het niet juist, als zij schrijft: "AIleen dat mag
men vuilnis noemen wat zich bevindt op eene plaats waarhet
niet behoort?" Of teekent zij den humor niet kernachtig in deze
woorden: "Humor is het kluchtige in het roerende te vinden.
zonder dit laatste te verstoren". Of is het geduld niet schoon be.:.
sehreven indeze woorden; "Geduld ·is een daad, een keten van
daden, een stijgende wilskracht?" En verheft zij de kunst niet, als
zij verkondigt; "In de kunst moetmen niet een waarheid, maar
de waarheid zeggen. Dit is even moeilijk als in het leven",
Welnu! aan haar, als auteur, mag ongetwijfeld de hulde
worden gebracht, dat zij die moeilijke kunst, de waarheid te
zeggen, heeft geleerd en getoond. Ook dit eischt de liefde, al
lijdt zij er onder.
Ik gebruikte daarvoor straks het beeld van den dauwdruppel
op de bloem. Dat beeld is echter niet volledig. Daaraan moet
worden toegevoegd: den dauwdruppel, waarin de zonnestraal
blinkt, Want Carmen Sylva vindt hare kracht en haar troost
in den hoogeren glans, die het kruis omstraalt, en deze is de
bedoeling Gods om den mensch gelouterd en geheiligd uit den
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strijd met de smart der liefde te doen voortkomen. De aarde
is nu eenmaal geen paradijs; het goede zoo vaak niet onze
natuurlijke drijfkracht. Daarom zijn vaak voor ons buitengewoon
harde maatregelen noodig. Tegenspoed, teleurstellingen worden
de zweepslagen, die ons voortdrijven op den steilen weg van
bet leven. Als wij jong zijn, zijn wij als de jeugdige dennen op den
bergwand,klein en teer, beschut door de boomen en gedekt
door de rots, waarin zij wortelen; doch hoe hooger zij wassen,
hoemeer zij den storm gevoelen, die de toppen doet schudden
en buigen, Eerst, bij het naderen van den storm meenden wij te
stikken vall benauwdheid ; maar later als hij loeit, en rechts en
links vee I heeft medegesleept ill zijn vaart, zoodat onze boom
veel afgehouwen takken kent, worden wij kalmer, Ja, dan komt er
zelfs een tijd, dat wij met den storm vertrouwd raken, die onzen
levensboom meer wortelvast en sterker heeft gemaakt, Gods
hand rust dikwijls zwaar op den ploegstok, maar danheeft zij
ook het kostelijkste zaad gereed, hetedelste wat ons kleine
erf ooit kan bergen. En dat is: met kalme hand zegen ell
vretle te verspreiden, zonder meer aan zichzelf te denken, dus
al weer: lief te hebben, meer lief te hebben, waarlijk lief te
hebben als vrucht van lijden en met hoeveellijden als vrucht!

Geen beteren indruk ontvangen wij van deze goddelijke bedoelingen met den mensch en zijn aardsche lot, dan -In 'haren
bundel: "Overdenkingen", korte stichtelijke stukjes metgebeden
er bij. Zij schreef deze voor de huiselijke godsdienstoefening
harer moeder, toen deze niet krachtig genoeg meer was om een
gewone preek te lezen. Ook daarin komt haar fijne menschenkennis en haar teere Godskennis uit. Aan dogmatiek zijn Z\j
geheel vreemd; zelfs zijn zij wat eenzijdignaar den practisehen
kant. Voor mij is de Christus, de volle Christus er te weinig
het allesbeheerschende middelpunt. Zou het ookzijn, omdatde
zonde als grondtrek der menschen door haar niet voldoende is
gepeild? Maar rijk was desniettegenstaande de moeder, die
eene dochter bezat, welke op zoodanige wilze haren levensavond
verhelderde

en

van haar geloof.

door het licht harer liefde

en

door den steun
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Misschien is er in haar werk: "Sprookjes eener koningin"
eene bladzijde, die hare levensopvatting echter nog beter teekent,
dan hare "Overdenkingen" doen. Ik bedoel eene bladzijde nit
het sprookje van de hulpvaardige koningin, wier leven weldoen
was, en die zelfs meende aIle kwalen te kunnen genezen, totdat
Z\j haar kind verloor. Toen toch ging haar hart morren, vond
zij den hemel wreed ell verslapte haar barmhartigheid. Doell
wat geschiedt? Als zij is ingeslapen, nadert haar haar gestorven
kleine. Met zijn kleine hand neemt het de drukkende smart' van
haar hart en spreekt daarna: "Moeder, ween niet! G\l hebt mij
gelukkiger gemaakt dan zulks. op aarde mogelijk was, zelfs met
uw warmste liefde. Gij hebt mij den hemel geopend en ik ben
zonder leed of zonde daarheen wedergekeerd, dank zij uw offer,
o moeder! Ween niet. Ik ben bestendig bij u. Uw dwaling was
vroom, te meenen al het leed der aarde te kunnen verdrijven.
Thans boet u in het stof. Want de aarde is, zooals God die
wenscht, een mijn, een oven, een smeltkroes, een korte doorgang
van het eene bestaan naar het andere, hooger of lager, al naarmate wij op aarde leerden. Hier moet er armoede, ziekte, ongerechtigheid en strijd zijn. Dat alles is om te louteren tot
wederkeerige hulp en erbarming. Daarom zijn zij zalig, die
lijdenden helpen met aIle kracht en opoffering, met prijsgeving
van alles wat zij te geven hebben. Maar de aarde tot een
paradijs maken, dat kunt gij niet, want de aarde is een werkplaats,
die men naar aardsche begrippen een hel of vagevuur noemt".
Toen ontwaakte de koningin en van dat oogenblik af daalde
vrede in haar hart. Zij kon weer weldoen, troosten, verblijden maar genezen niet. En Z\j begeerde niets meer, maar was stil,
tevreden, en verbreidde kalmte rondom zich,
De zonnestraal was gevallen in den dauwdruppel der bloem.
De hemel schonk de lijdende liefde kracht om zich op te
beuren en andereu goed te doen.
flier is de koningin van Rumenie vorstin in den hoogsten
zin des woords.
Carmen Sylva is een vorstelijke gestalte bij uitnemendheid.
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Wie haar beeld aanschouwt, buigt voor hare gratie, Majesteit
straalt van haar uit. Z\j is eene koningin.
Maar die majesteit klimt door hare wondervolle begaafdheid.
Haar talenkennis is groote Zij schrijft even gemakkelijk proza
en poezie in het rumeensch als in het fransch en duitsch. Men
zegt dat zij veertien talen machtig is. Als schilderes bracht zij
echte meesterstukjes op het doek; de muze der toonkunst heeft
11a8f met rijke gaven bedeeld, en van algemeene bekendheid
is haar fijne borduurkunst. Van de hedendaagsche letterkunde
is zij volkomen op de boogte en wij vinden in haar een geniale
dilettante op het gebied van plant- en dierkunde. Haar rijke
geest heeft in zijne expansie daarbij niets van zijne diepte verloren. Zelfs veroverde zij door gestadig nadenken eene eigen
wereldbeschouwing, een eigene philosophie. Door dit allesbehoort
zij tot de grooten van ons geslacht en werd Z\j eene majesteit
in geheel bijzonderen zin.
Maar nog hooger rijst hare gratie, als wij het wondervolle
talent dezer vrouw bespieden om, zoo artistiek, zoo wetenschappelijk, zoo ideeel aangelegd, tegelijk zooveel kracht in
het practische leven te ontwikkelen, dat zij te midden van haar
volk deswege den naam verwierfvan "de moeder des volks", Men
kan zelfs niet zeggen of zij grooter is als auteur dan wel als
philanthroop. In dit opzicht vertoont haar wezen eene harmonische
en veelzijdige ontwikkeling, als slechts het bezit van zeer
weinige menschenkinderen is.
Doch eerst in het volle licht zien W\l haar, wanneer wij op
ODS de macht harer edele persoonlijkheid laten inwerken.
Ongetwijfeld: deze vrouw is fier. Wat z~j van sommige vrouwen
in hare "Pensees" zegt, namelijk dat zij hoog-rein zijn als de
zwaan; beleedigt haar, en gij zult haar de vederen een oogenblik zien opzetten, om zich daarna stilzwijgend om te keeren
en zich te verschuilen ill het midden van den vloed - dat
geldt in den volsten zin van haar tegenover de gelukzoekers,
de aanbldders-hovelingen van heden, die de gezworen vijanden
vall morgen zijn. Maar daarnaast is zij de liefdevolle vrouw,
die na den beker des lijdens bijkans tot op den bodem te hebben
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ledig gedronken, als een fenix uit de asch herrijst en met
breeden vleugelslag opstijgt. Haar gerijpte geest, haar teeder
hart, haar schoon talent - zij worden alle gesteld in den
dienst van het hoogstewat een mensch zijn naaste moet geven, ell
wat vooral eene vrouw kan geven: de liefde. Haar eerzucht
als koningin wordt geen andere dan dienaresse te zijn. Z\j
zaait met tranen, maar zij zaait zaad, dat nimmer verstikt.
Niet alleen in 1877 was zij, maar steeds bleef zij zuster van
het roode kruis. Neen, laat ik liever zeggen; zij bleef, hoewel
zij haar eenig kindverloor, haar gansche leven moeder, en
eene moeder, wier liefde lijden is, omdat haar hooge idealen immer
botsten en botsen moesten met de rauwe werkelijkheid. Maar
middelerwijl lieten die idealen onuitwischbare indrukken aehter,
en brachten zij menschen, ja een geheel volk vooruit. Want
macht, in den dienst der liefde, bezit den zegenrijksten invloed.
Zulk een invloed verkreeg en behield Carmen Sylva tot op dit
oogenblik, haar 70ste levensjaar. Tal van onze landgenooten
hebben hiervan welsprekend getuigd. Ook wij wilden onze
stem in dat koor mengen, doch wij vergeten hierbij niet,
dat zij, bij de aanvaarding van die hulde, onsallen haren
levensregel dicteert:
God gaf aan Zijne schepping slechts
een enkele zuil ten grondslag: de liefde.

Eenige Beschouwingen over
onze Grondwet.
DOOR

JOHAN A. NEDERBRAGT.

In onze dagen wordt er zeer veel over onze Nederlandsche
grondwet gesproken, zonder dat waarschijnlijk aangenomen kan
worden, dat het groote publiek precies weet, waarin het wezen
van een gron.dwetbestaat, terwijl er ook buiten het groote
publiek zooveel misverstand omtrent de grondwet heerscht, dat
het geen overbodig werk schijnt, eenige korte en zakelijke
uiteenzettingen omtrent haar te geven en daarbij dan te beginnen
met de beantwoording der vraag, wat een grondwet is.
.Maakt men zich op om dat te doen, ten einde, mede met het
oog op de grondwetsherziening, die eerlang aanhangig zal worden
gemaakt, eenige meerdere klaarheid in de opvattingen te brengen,
dan stuit men allereerst op het veel voorkomende dwaalbegrip,
dat constitutie en grondwet twee woorden zijn, die geheel dezelfde
zaak aanduiden. Ten einde te doen gevoelen, dat hier inderdaad
van een dwaalbegrip gesproken moet worden, zal het goed
zijn, eerst na te gaan, wat onder constitutie verstaan wordt,
om .daarna het enger~ begrip van grondwet te verklaren.
Met den naam constitutie duidt men aan het samenstel
van hoofdregelen, die in een staat, voor de regeering des
lands door de overheid, voor de verhouding tusschen overheid
en Yolk, gelden. Een monarch kan theoretisch weliswaar
onbeperkt gezag uitoefenen, 'op een wijze, die alleen en uitsluitend
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van zijn willekeur afhangt, maar een zoodanige absolute regeeringsvorm past weinig meer bij de ontwikkeling der volkeren
en wordt betrekkelijk zelden meer aangetroffen. Trouwens moet
ook in het oog gehouden worden, dat wat op het eerste gezicht
onbeperkte uitoefening van de regeermacht sehijnt, inderdaad
vaak een machtsuitoefening is, die beperkt is door het bestaande
reelIt in het algemeen, door verleende rechten en privilegien,
door de macht del' kerk, en zoo voort.') Er zijn steeds vorsten
geweest, - en nog bestaan er weI -, die in naam absolute
heerschers waren, maar in werkelijkheid hun macht veel meer
beperkt zagen dan een in een staat met parlementair-constituioneelen regeeringsvorm regeerend vorst. Ontbreken doet de
absolute regeeringsvorm overigens uit den aard del' zaak geheel
in het republikeinsche stelsel, dat geen buiten het yolk om
aangewezen machthebber, die onbeperkt zou kunnen regeeren,
kent.
Houdt men in het oog, dat een constltutie de hoofdregelen
van staatsreeht bevat, dan zoekt men er in de eerste plaats in
een omlijning van de positie en macht der hooge overheid; een
preciese afbakening van de rechten en plichten van het Yolk, en
van z\ln vertegenwoordiging, zoo het deze heeft; een omschrijving
van de onderlinge verhouding van overheid en volksvertegenwoordiging; een regeling van de verhouding tusschen de staatseenheid en de onderdeelen van den staat; de instelling van een
z.g. rechterlijke macht, welker uitspraak door de overheid bij
haar handhaving van het recht geeerbiedigd wordt; en zoo voort.
Zijn alle deze regelen, of althans de voornaamste ervan,
samengevat in een wet, die bljzondere rechtskracht heeft, dan
noemt men die wet een grondwet. Lenting 2) is blijkbaar dit
gevoelen ook toegedaan, maar verzuimt te vermelden, dat het
staatsstuk, waarover het hier gaat, hoogere rechtskracht moet
bezitten. Hoe overigens iemand van meening zijn kan, dat een
1) DeS a v 0 r n i n L 0 h man, Onze Constitutie, 2 dr., 1907, bI. 29.
2) Len tin g, Schets van het Ned. Staatsbestuur, 6e uitg., bewerkt door
Mr. H. J. Romeijn, 1904, bt 1.
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grondwet aIleen in een eenheidsstaat bestaan kan 1), is niet recht
duidelijk. Wie Posener 2) opslaat, zal daar de grondwetten vinden
van tal van staten, die toch. niet als eenheidsstaten kunnen
worden aangemerkt. Trouwens leert ook J ellink 8) - en terecht
- geheel anders. Die hoogere rechtskracht, aan een grondwet
boven de gewone wet eigen, uit zich hierin, dat de w:ijze van
tot stand koming en van wijziging bij de grondwet moeilijker,
zwaarder is dan bij de wet. Als voorbeeld kan onze grondwet
dienen, welker wijziging, voor ze doorgaan kan, tweemaal voor
de Staten-Generaal komt en de tweede maal tweederden van
de stemmen behoeft, terwijl de gewone wet de volksvertegenwoordiging slechts eenmaal passeert en aan een simpele meer.derheid genoeg heeft.
Niet aIle rijken, die constitutioneel geregeerd worden, bezitten
·een grondwet. Engeland b.v., het land, dat constitutioneel ons
veelal tot voorbeeld gestrekt heeft en nog strekt, bezit geen
grondwet, geen wet, die boven de gewone wet bijzondere
rechtskracht heeft. Geen enkel oud Engelsch staatsstuk, noch
de l\Iagna Charta van 1215, noch de Bill of Rights van 1688,
noch de Act of Settlement van 1701, noch eenig ander, constitutioneele regelen bevattend stuk, draagt .het juridische kenmerk,
zonder hetwelk niet van een grondwet gesproken kan worden.
Dicey 4) stelt zelfs de vraag, of er in eigenlijken zin in Engeland
ook weI constitutioneele wetten zijn.
Niettemin berust het staatsleven in Engeland op hechten
.constitutioneelcn grondslag. Dat dit echter niet van juridische
-oorzaken het gevolg is, maar van de omstandigheid, dat het
constitntioneel beginsel in het volk zoo hecht zijn wortelen heeft
ingeslagen, kan hieruit blijken, dat, als het er op aan komt,
de constitutioneele regelen bij gewone wet vastgesteld en
1) D r a a ij e r, Een jubileerende wet. De Geschiedenis en beteekenis onzer
-Grondwet, 1913, bI. 6 en 7.
2) Die Staatsverfassungen des Erdballs, hrsg. von Paul Posener, 1909.
3) Jell i n e k. Die Lehre von den Staatenverbindungen, 1882, bI. 292 v.v.
4) D i c ey, Lectures introductory to the Study of the Law of the Constitution, 1885, bI. 22.
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gewijzigd kunnen worden en inderdaad ook uorden: meer dan
eens is de zittingduur van het parlement bij gewone wet
gewij zigd.l)
Ret spreekt van zelf, dat dit Engelsche systeem groote
gevare~ met zich brengen zou voor een Yolk, dat constitutioneel
niet zoo hoog staat als het Engelsche, maar aan den anderen
kant heeft ons stelsel, dat wijziging der in de grondwet vervatte
constitutioneele regelen zeer moeilijk maakt, het bezwaar tegen
zich, dat de grondwet niet met de eischen van den tijd kan
medegaan. Vandaar dan ook, dat onze regeering onder het
kabinet-Heemskerk voorstelde, de bepalingen omtrent het wijzigen
der grondwet aanmerkeliik te verzachten.
Intusschen zij men op zijn hoede voor de meening, als zouden
ten onzent geen constitutioneele regelen bestaan dan die, welke
in de grondwet vervat zijn. Voor een goed deel toch berust
het constitutioneele leven op gewoonten, op zooals de
Engelschman ze noemt - conventions, die in het staatsrecht,
zoowel in Engeland als bij ons, een groote en belangrijke rol
spelen, zonder welke te kennen men het staatsrechteliJk leven
niet verstaan kan, en die ontegenzeggelijk een deel onzer
constitutie uitmaken. Dicey 2) zet nadrukkelijk uiteen, dat er

naast de constitutioneele wetten, indien ze zoo mogen worden
genoemd, een "set of rules" is, die. uit "conventions" bestaat
en een deel der constitutie uitmaakt. Lohman 8) gaat zelfs zoo
ver van te verklaren, dat bij de behandeling der constitutie de
artikelen der grondwet van zelf ter sprake komen en gaat dus
uit van de gedachte, ook elders door hem uitgesproken, dat
de grondwet niet het voornaamste is van onze constitutie.
Gewezen behoeft in dit verband slechts te worden op het
gebruik ten onzent, volgens hetwelk een kabinet de portefeuilles
ter beschikking der Koningin stelt en de Koningin de demissie
der ministers aanvaardt, wanneer de verkiezingen zoodanige
veranderingen in de samenstelling der Tweede Kamer hebben
1) Jell i n e k, Ausgew. Schriften und Reden, II Bd., 1911
2) t. a. p., hI. 24 en 25.
3) t. a. p., hI. 56.
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gebracht, dat daar de meerderheid verlegd is. Ge vindt van
deze gewoonte niets in ons geschreven staatsrecht en toch moet
ze geacht worden, van het staatsrecht, zooals dat ten onzent
bestaat, zeer wezenlijk een deel nit te maken. Mr. Draaijer 1)
gaat dan ook feil, wanneer hij zegt, dat uit de grondwet' blijkt,
dat we parlementair-constitutioneel geregeerd worden.
Ret sehijnt daarom zeer raadzaam, ook ten onzent het begrip
van constitutie met dat van grondtvet niet te vereenzelvigen,
maar weI in het oog te houden, dat onze constitutie ten eerste
te vinden is in de grondwet met haar bijzondere juridische
kracht, maar in de tweede plaats in de staatsrechtelijke gewoonten, in de conventions, aan welke o.a, het parlement de
gewichtige positie, welke het tegenwoordig inneemt, dankt.
Ontkend wordt daarom niet, dat in onze grondwet de kiemen
liggen, waaruit het parlementaire stelsel zich ontwikkelen kon,
maar het stelsel, vrucht van een langdurig ontwlkkelingsproces,
vrucht ook van veel strijd, die soms - gelijk ten tijde van
Heemskerk Sr., toen in de jaren 1866-1868 de Tweede Kamer
tot tweemaal toe ontbonden werd en een derde ontbinding in
de Iucht gehangen moet hebben,") - een zeer heftig karakter
aannam, zoodat de regeering zelfs met rood-wit-blauwe strooibiljetten het Yolk opriep »oor een koninklijk en tegen een parlementair Kabinet 8), ligt als zoodanig, schoon deel del' constitutie
uitmakende, buiten de grondwet.

***
Staat het ons eenmaal helder voor den geest, wat een grondwet
juridisch is, namelijk een wet met bijzondere rechtskracht, dan
roept de vraag om beantwoording, hoe men er toe gekomen is,
zoodanige wetten vasttestellen; wat voor reden men gehad
heeft om, niet tevreden met gewone rechtsregelen, een bijzondere
wet te creeeren, die juridisch hechter moest zijn dan de gewone
wetten. Tel' beantwoording nu dier vraag dient op drie zaken
1) t. a. p., bI. 13.
2) v, WeI d ere n R eng e r s, Schets eener parlementaire geschiedenis van
Nederland sedert 1849, 1889, dl. II, bI. 42.
3) Idem, dl. II, bI. 15, 16.
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gewezen te worden, namelijk: Ie, op de geschiedenis der
Engelsche Kolonien in Amerika, 2e. op Cromwell's optreden in
Engeland, 3e. op de leer van het natuurrecht.
Wat de Engelsche kolonisten aangaat, verdient het vermelding,
dat dezepuriteinen, gedeeltelijk reeds oR hun weg naar Amerika,
zoo b.v, op het schip "Mayflower" in het jaar 1620, z.g. plantersverdragen sloten, in welke zij onderling overeenkwamen, een
gemeenebest te stichten, daarin een overheid aantestellen en
deze te gehoorzamen. Jellinek 1) meent, dat de puriteinen tot
hun plantersverdragen kwamen door overbrenging van de
calvinistische leer aangaande de kerk op den staat. En dan
meent hlj verder, datde calvinistische leer aangaande dekerk deze
is, dat de christelijke gemeente berust op een gezelschappelij k
verdrag, dat door aIle deelnemers eenstemmig moest worden
gesloten. Ret behoeft echter geen betoog, dat Jellinek zich hier
geheel verkeerd ingelicht toont omtrent de leer van Calvijn.
Hoe het evenwel zij, deze verdragen werden - en dit is merkwaardig in verband met het gezinshoofdenkiesrecht - door de
mannelijke kolonisten in hun eigen naam ell in dien hunner
familien onderteekend. Voor een goed deel werden ze later tot
grondslag genomen voor de charters, die door de Engelsche
moederland-regeering aan de kolonien werden verleend en
waarin de grondtrekken van regeering en bestuursorganisatie
werden neergelegd.
Bij het uitbreken del' Amerikaansche revolutie hadden 13
kolonien zulke charters. Hun bestaan nam echter met de
onafhankelijkverklaring der kolonien ill 1776 geen einde. Toen
toch de gemeenebesten hun positie vall kolonien hadden ingeruild
tegen die van zelfstandige staten, en ze van hun machtsvolkomenheid gebruik maakten om hun eigen zaken te regelen,
zetten ze de charters niet aan kant, doch vervormden ze die
tot grondwetten. De Amerikanen hebben toen niet heel speciaal
de gedachte bchoeven op te vatten om wetten met bijzondere
1) Jell i n e k, Allgemeine Staatslehre. 1900, bi. 465. Schoon we hier op
een misvatting moeten wijzen, bevelen we de lezing van J ellinek's keurig
werk, waaraan hier zeer veel ontleend wordt, filet warmte aan.
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rechtskracht te scheppen, want reeds de plantersverdragen
stonden als primaire regelingen van bijzondere kracht tegenover
de secundaire regelingen, en ill hun veranderden vorm van
charters, door de Engelsche kroon bij wijze Tan concessie aan
de kolonisten verleend, moesten ze als moederlandsehe wetgeving
noodwendig hooger reehtskraeht hebben dan de koloniale wetten,
die er niet mede moehten strijden, zoodat het begrip van bijzondere
reehtskraeht, zonder opzettelijk te zijn opg.evat, nit den ouden
toestand in den nieuwen werd overgenomen.
Toen de Amerikaansehe gemeenebesten nog kolonien waren,
kwam de bijzondere rechtskracht del" charters hierin nit, dat
de Engelsehe reehter de koloniale wetten mocht toetsen aan
de charters. Werd strijd met de charters geconstateerd, dan
werd aan de koloniale regelingen nit den aard del" zaak rechtskracht ontzegd. Maar evenzeer ligt het in de natuur del" dingen,
dat, toen de gemeenebesten onafhankelijk waren geworden, de
Amerikaansehe overheid in haar hoedanigheid van machtsvolkomen wetgever geen rechter meer behoefde om over mogelijken
strijd tusschen primaire en secundaire wet te beslissen. Toch
heeft men, waarschijnlijk hoofdzakelijk uit kracht del" gewoonte,
in Amerika het toetsingsrecht van den rechter nit den ouden
toestand in den nieuwen overgevoerd. Dit is zeer begrijpelijk,
maar, nu daargelaten, dat het toetsingsrecht in zeer ernstige
mate de rechtszekerheid en de rechtsgelijkheid in gevaar brengt,
is het in strijd met de o.i, eenig juiste opvatting, dat dezelfde
overheid als souvereine zoowel de grondwet als de wet geeft,
dat zij dus geen rechter behoeft om over haar wetgevenden
arbeid recht te doen; en dat geen wetgever dien naam waard
is, zoo zijn werk de sanetie van een rechter behoeft om volkomen te z~ln.
Gevraagd mag echter worden, of de Amerikanen niet te veel
de grondwet als een verdrag del" burgers beschouwden, hetgeen
zij in haar vorm in Amerika aanvankelijk misschien eenigermate
was, maar zonder dat daarmede haar karakter als bevel van de
overheid te 100r ging. Maar al moet dit ook gevraagd, vast staat
boven allen twijfel, dat de Amerikanen van volkssouvereiniteit

390

EENIGE BESCHOUWINGEN OVER ONZE GRONDWET.

als nit het yolk opgekomen souvereiniteit niets wilden weten,
maar van de belijdenis uitgingen, dat aIle souvereiniteit van
God afdaalt, dat God ook de macht aan een volk geven kan,
om haar eigen overheidspersonen aan te wijzen.
Intusschen had Cromwell's krijgsraad ill Engeland in 1647
een grondwet ontworpen, die de onverwrikbare basis van het
Engelsche staatsgebouw zou moeten vormen en daarom van
hooger aard moest zijn dan de gewone wet.') Cromwell wist
de aanneming van deze grondwet te voorkomen, maar zelf
erkende hij, dat er iets als een grondwet moest bestaan, vooral
om de regeling te scheppen, die na de revolutie, welke Karel I
het hoofd kostte, was noodig geworden. Ret ontwerp eener
grondwet, door hem geschapen, vond dus evenals de bovengenoemde plantersverdragen zijn oorzaak in het feit van
het bestaan van een niet-georganiseerden - hetzij nog niet
georganiseerden of welgedesorganiseerden - toestand. Ret
eerstbedoelde antwerp is te zijner tijd gewijzigd aan het Parlement
voorgelegd, maar van onderteekening door het Yolk, waarvoor
het bestemd was, is niets gekomen, en het tweede heeft het
ook al evenmin tot een volledig erkend zijn kunnen brengen.
Hiermede is in 't kort de heele geschiedenis van Engelands
grondwet weergegeven. Het land, dat constitutioneel het meest
ontwikkeld is, en in hetwelk de gedachte van een geschreven
grondwet het eerst uitgewerkt werd, is tot op den huidigen
dag zonder grondwet gebleven. 2)
Los evenwel van bet streven der op hun rechten en vrijheden tuk zijnde Engelschen en Amerikanen, kwam de leer
van het natuurrecht met de gedaehte, dat, waar aIle menschen
met gelijke rechten geboren zijn en dus tegenover elkander
met gelijke rechten optreden, geen dwingende regelen kunnen
bestaan, die niet door alle leden eener staatsgemeenschap z\jn
goedgekeurd. In meer of minder scherpe omlijning werd het
natuurrecht geleerd door mannen als Hobbes, Locke, De Vattel,
Rousseau e. a. Laatstgenoemde eischte eenstemmigheid als VOOf1) Jell i n e k, t.a.p., hI. 467.
2) Idem, bI. 468.
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waarde van geldigheid bij de totstandbrenging en de wijziging
der grondwet, maar liet dezen eisch voor de secundaire wetten
los. De meerderheid, noodig om de nieuwe wet in het leven
te roepen of een oude te doen vervallen, zou door de algemeene
wet of door het "contrat social" zelf moeten worden bepaald
en verschillend moeten zijn door de verschillende graden van
belangrijkheid: voor een urgente zaak of een van transitoiren
aard kon de eenvoudige meerderheid volstaan, maar voor andere
gevallen was een meerderheid van 2/8of 8/4der stemmen noodig.')
Ligt het voor de hand, dat de eisch van eenstemmigheid
praktisch ook ten opzichte van de grondwet niet doorvoerbaar
is, ontkend kan niet, dat de leer der natuurrechtleeraars, vooral
die der Fransche. philosophen, er zeer sterk toe meegewerkt
heeft, het begrip te verbreiden, dat de grondwet in moreelen
zin van grooter beteekenis moet geacht dan de gewone wet en
dat die grooter beteekenis tot uitdrukking moet komen in den
vorm, waarin de grondwet vastgesteld en gewijzigd wordt.
Evenwel heeft het natuurrecht het begrip van de souvereiniteit
Gods als bron van aIle gezag, het begrip van regeeren bij de
gratie Gods, niet aanvaard, maar den mensch als bron van alle
gezag voorop geschoven, zoo een standpunt innemende, geheel
tegenovergesteld aan dat der puriteinen.
Groote bewondering hadden niettemin de Franschen, vooral
zij, die, gelijk de Lafayette, meestreden in den Amerikaanschen
onafhankelijkheidsoorlog, voor de democratische denkbeelden
en instellingen der Amerikanen; maar van de religieuse grondgedachte, die er zich in uitte, moesten ze, gelijk gezegd, niets
hebben, zoodat ze, in 1791 hun grondwet scheppende, die naar
het Amerikaansche voorbeeld in 1789 werd voorafgegaan door
de verklaring van de rechten van den mensch en den burger,
daarmede iets tot stand brachten, dat in den verschijningsvorm
met het voorbeeld overeenstemde, maar wat de kern der zaak
betreft lijnrecht er tegenover stond.

***

De derde vraag, die onder het oog gezien dient te worden,
1) Meynier, Jean Jacques Rousseau revolutionnaire, z.j., bl, 60.
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is, hoe Nederland een grondwet kreeg. Ret ligt toch voor de
hand, dat, al weten we, hoe in het algemeen de grondwetten
in de wereld gekomen zijn, daarmede nog niet verklaard is,
hoe een bepaald land z'n grondwet ontving.
Beperking van de vorstelijke macht vinden we ill onze
geschiedenis al vroeg. Rechten en vrijheden bezit ons yolk
sinds eeuwen en naijverig heeft het steeds op de eerbiediging
ervan toegezien. Intusschen zou het misschien niet noodig zijn,
in dit verband te herinneren aan de privilegien, waarin oud..
tijds die rechten en vrijheden werden neergelegd, ware het
niet, dat o. a. Jellinek 1) de meening schijnt toegedaan, dat de
privilegien door de ocerheid werden gegeven, maar het volk
zich zel] de grondwet geeft, welk laatste toch aIleen dan kan
worden toegegeven, indien men het gezag del' overheid, zoo deze
langs democratischen weg tot haar taak is geroepen, met de
autoriteit van een volksbesluit verwart. Trouwens moet er ook
op gewezen, dat deprivileglen meermalen bepalingen bevatten,
geheel overeenkomende met die, welke thans in onze grondwet
staan, en dus mede uit dien hoofde als voorioopers onzer grondwet moeten worden aangemerkt.
Merkwaardig is vooral het in 1477 aan Maria de Rijke afgedwongen Groot Privilegie, dat bepalingen bevatte omtrent
het huwelijk del' souvereine, het bekleeden van ambten door
vreemdelingen, het heffen van tollen, de waarde der munt, enz.,
welke geheel in het kader van onzen tijd en onze constitutie
zouden passen en er goeddeels inderdaad ook instaan, maar
destijds geheel praematuur waren. Wie een modernen regeeringsvorm begeert in te voeren in een land, dat nog niet rijp daarvoor is, kan ook uit de geschiedenis van dit staatsstuk leeren,
dat zulk een streven van te voren reeds tot vruchteloosheid
gedoemd is: het Groot Privilegie werd, zoodra een mannenhand
de teugels van het bewind vatte, buiten werking gesteld en
later ingetrokken. Zulk een intrekking van privilegies kon
overigens - het zij hier tel' loops opgemerkt - eventueel weI
plaats vinden als ze door overmacht afgedwongen of vrijwillig bij
1) t. a. p., hI. 463.

EENIGE BESCHOU"VINGEN OVER ONZE GROND'VET.

393

eenzijdige daad van den vorst verleend waren, doch in geen
geval wanneer ze het resultaat waren van een overeenkomst,
waartoe dus twee of meer partijen hadden samengewerkt,
Zoo niet van hooger rechtskraeht, dan toch van meer beteekenis
dan de privileges was intussehen een ander staatsstuk, dat hier
dient genoemd te worden, namelijk de Unie van Utrecht. De
bedoeling van de Unie van 1579 was evenwel niet, een grondwet voor een republiek tot stand te brengen 1), maar slechts
verschillende gewesten te vereenigen tot een bondgenootschap.
Een republiek kon men in 1579 nog niet beoogen: Philips II
was nog niet afgezworen. Trouwens dateert eerst van 1588 2) de
Republiek der Vereenigde Nederlanden, van af het oogenblik,
dat men het vruehtelooze pogen om een souverein te vinden
opgaf en het beginsel van de souvereiniteit der gewesten aanvaardde. Toen heeft men echter geen grondwet, geen staatsregeling voor de nieuwe republiek ontworpen, maar zich tevreden
gesteld met een akte van bondgenootschap, die noch grondwet
bedoelde te zijn, noch het kon zijn, omdat tijdens de opstelling
aan geen republiek gedacht werd en dus van een instelling
der hoogste staatsorganen, ill eell republiek noodig, geen
sprake was.
Op een vereenigde republiek leek het gemeenebest dan ook
al heel weinig. Men had een bondgenootschap van een aantal
door den loop der omstandigheden zelfstandig geworden republieken 8), een statenbond, die echter meer I10g op een stedenbond leek. Geen grondwet was er; geen kraehtig centraal
gezag; geen hoogste staatsorgaan met weI omlijnde bevoegdheld; geen mogelijkheid zelfs om bij verschil van inzicht tot
afdoening van zaken te komen. Deze gebreken mogen dan
ook geacht worden, een der elementen te hebben gevormd, die
tot den ondergang van de zoogenaamde republiek hebben
samengewerkt,
1) G roe n van P r ins t ere r, Handboek del' Geschiedenis van het Vaderland, 3e druk, 1872, bI. 127.
2) B 10k, Geschiedenis van het Nederlandsche Yolk, 1896, III, bI. 386, 387.
3) B 10k, t. a. p., bI. 386.
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Dat wil intusschen niet zeggen, dat de gebreken vall de staatsregeling de revolutie rechtvaardigde, welke in 1795 het oude
en verouderde wegvaagde en den weg baande tot doortastende
hervormingsmaatregelen 1), maar tegelijkertijd veel omver haalde,
dat in stand had behooren gehouden worden. Weliswaar ontbrak
te zeer de onmisbare staatseenheid, maar een eenheid, welke
zich uit in een ten top gevoerde centralisatie, is niet hetgeen
een staat behoeft. Hoezeer de geest van de revolutie de mannen
van die dagen bezielde, kan voldoende hieruit blijken, dat zelfs
de grenzen der provincien geheel weggevaagd werden en een
nieuwe indeeling tot stand gebracht werd, die van de oude
grenzen en de oude namen niets wilde weten 2), maar een
zuiver administratieve strekking had, benevens dan de strekking
om zelfs de gedachte, de herinnering aan wat geweest was, weg
te nemen: de centraliseerende staatsregeling van 1798 zette
alles op z'n kop.
Reeds in 1801 moest men in zoover op het aangenomen stelsel
terugkomen, dat de oude provincie...grenzen werden hersteld en
iets van de strengheid der centralisatie werd prijsgegeven.
Maar in 1805 en 1806 was weer stijging in de centralisatie te
constateeren, die van 1810 tot 1813 onder de Fransche overheersching haar verschrikkelijkste triumfen vierde.
Intusschen schreden we voorwaarts naar het monarchale
stelsel. In 1588 hadden we dat stelsel prijsgegeven, zonder dat
voor een staatsregeling gezorgd was, die den republikeinschen
toestand ook maar eenigermate behoorlijk regelde. S) De Nederlanden waren in een overgangstijdperk getreden, dat helaas te
lang heeft geduurd. Met Van Hogendorp kan men de republiek
in zekeren zin beschouwen als een interregnum, maar dan als
een, dat in menig opzicht de regeeringloosheid naderde. De
Prinsen van Oranje waren dienaren van de Staten, geen souve1) G roe n van P r ins t ere r, t. a. p., bl. 673, 674.
J) Verzameling van Nederlandsche Staatsregelingen en Grondwetten.,
Uitg. door Van Hasselt en De Hartdg, 7e druk, 1909, bI. 11 (Staatsreg. 1798
art. 3).
3) Groen van Pr i n s t e r e r, t, a. p., bI. 128.
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reinen, al kwam er dan ook in hun positie o. a. door de erfelijkverklaring hunner waardigheid in de mannelijke en vrouwelijke
lijn in 1674 ell 1747 een sterk monarchaal element.
In 1795 evenweI heeft men een republiek van het zuiverste
allooi willen creeeren, een republiek, ten volle op het beginsel
del' volkssouvereiniteit gebouwd.') Maar reeds tien jaar later,
bij de staatsregeling van 1805, werd feitclijk de niet-erfelijke
monarchie ingevoerd door de instelling van het Raadspensionarisschap, dat voor de eerste en eenige maal toeviel aan Rutger
Jan Schimmelpenninck, welke niet-erfelijke monarchie in 1806
voor de erfelijke, onder Lodewijk Napoleon, plaats maakte.
Mede door al deze omstandigheden zal het gekomen zijn, dat,
toen in 1813 het Fransche juk werd afgeschud en de Oranje's
werden teruggeroepen, geen Willem VI als stadhouder werd
uitgeroepen, maar een Willem I als souverein verst, als vorst
niet over een bondgenootschap van zelfstandige en onafhankelijke
gewesten, maar over een staatseenheid. Eigenaardig evenwel,
dat Willem I het souvereine gezag aanvankelijk niet wenschte,
maar het eerst nadat sterke aandrang op hem was uitgeoefend,
aanvaardde, en toen nog slechts onder uitdrukkelijke voorwaarde
van een constitutie.") Nederland heeft den Oranje's geen grondwet afgedwongen, maar Oranje heeft de hem vrijwillig aangeboden souvereiniteit aanvaard onder beding, dat een grondwet
de rechten en plichten van vorst en yolk zou vastleggen,
hetgeen evenwel - dit moet er bij gezegd worden - geheel
lag in de lijn van de wenschen dergenen, die de omwenteling
hadden voorbereid en den prins hadden teruggeroepen en ingehaald. Vast staat wel, dat de opdracht der souvereiniteit er
was v66r de conditie eener grondwet, maar men hechte daaraan
niet al te groote waarde, omdat het overheidsgezag, welks dragers
de Oranje's zijn, en de hoogheid der Oranje's als souvereinen
er niets minder om zouden zijn, al ware de volgorde ook omgekeerd geweest.
Verband hield het verloop van de grondwets-quaestie overigens
1) Groen van Pr i n s t e r e r, t. a. p., bI. 676.
2) Idem, t. a. p.J bI. 795, 796.
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ook hiermede, dat evenals meer anderen, G. K. van Hogendorp,
in overleg ook met Oranje, Zijll gedachten omtrent de regeling
del" staatszaken, te treffen zoodra het Fransche regime uit zou
hebben, op papier gesteld en in een schets van een grondwet
had uitgewerkt. Tusschen 1795 ell 1813 had hij 3 schetsen
gemaakt, waarvan de laatste 3 redacties beleefde. De derde
redactie van deze schets werd, op uitdrukkelijk verlangcn van
den souvereinen vorst, als leiddraad genomen door de grondwetscommissie, welke 21 Dec. 1813 benoemd werd. Op menig punt
hield Van Hogendorp nog te zeer vast aan de gedachte, ook
in proclamaties wel uitgedrukt, dat de oude tijden moesten herleven. Gelukkig, dat niet allen die idee huldigden, ell vooral,
dat men de gedachte, als moesten gelijk voorheen weder uitsluitend de aanzienlijken in de regeering komen, prijsgegeven
heeft. "Niet in angstvallig opzoeken van oude en afgesleten
vormen, maar in vernieuwing en verjeugdiging van het voortgezette volksleven werd het heil vall Nederland gezocht." 1)
Vel" er van af is het intusschen, dat de eerste grondwet,
welke ons yolk kreeg, bevredigend van aard en strekking was.
Een onbetwist goed element erin was, dat ze, overeenkomstlg
hetgeen heel het yolk gewenscht had ell hetgeen feitelijk reeds
bestond, de souvereiniteit opdroeg aan het Oranjehuis. De repuhliek maakte definitief plaats voor de monarchic, Er kwam een
sterk centraal gezag, dat misschien niet geheel vrij gehouden
was van de staatseenheidsmanie van 1795, maar dat toch het
zelfstandige leven vall de staatsonderdeelen niet onmogeliik
maakte. De onafhankelijkheid del" onderdeelen van voor 17n5
werd prijsgegeven; hun zelfstandigheid, zij het ook nog wat
gebrekkig, gehandhaafd.

***
Zooals gezegd, was de grondwet vall 1814 niet zonder gebreken..
Tegenover de centrale regeering stelde zij weliswaar een volks1) Aldus Groen van Prinsterer, t. a. p., bl. 794, 795, maar elders laat
hij zich aldus nit, dat slechts een ding ontbrak, n.l. het besef van het verderfelijke van het liberaal beginsel, dat zooveel onheil gesticht had en ons
wederom op verkeerde paden voeren zou, T. a. p., bl. 769, 770.
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vertegenwoordiging van een Kamer, maar deze werd gekozen
door de Provinciale Staten. Ais we dat als een grief vermelden,
wil zulks nog niet zeggen, dat dezerzijds gemeend wordt, als
zou niet-rechtstreeksche verkiezing principieel een fout zijn,
want om allerlei redenen, met name in de geringe ontwikkeling
des yolks gelegen, kan verkiezing niet door het yolk de voorkeur
verdienen boven verkiezing door het volk, of verkiezing met
trappen boven verkiezing zonder trappen; maar weI wil het
zeggen, dat, van het standpunt van het yolk bezien, trappen
in de verkiezingen steeds de tendens hebben, den volksinvloed
te verkleinen, de beteekenis der vclksvertegenwoordiging, vooral
in het oog Vall het Yolk, te verzwakken.
Weliswaar was het voor den invloed en de beteekenis van
het parlement van gewicht, dat het, behalve het reeht om aan
de vaststelling vall de wet mede te werken, ook het recht had
om wetsvoorstellen te doen en de begrooting goed te keuren,
maar deze voordeelen werden daardoor getemperd, dat het
het recht vall amendement niet bezat en dat door het ontbreken
van de openbaarheid in de behandeling vall zaken practisch aan
het parlement de middelen en wegen ontbraken om van het
recht van initiatief gebruik te maken, en de begrooting voor
een zeer gewichtig deel voor onbepaalden tijd werd vastgesteld,
zoodat het budgetrecht op niets moest uitloopen. Bovendien ontbrak de ministerieele verantwoordelijkheid, die Van Hogendorp
heel zwakjes in zijn schets had opgenomen 1), te eenenmale,
zoodat er van de controle op de daden del' regeering al heel
weinig terecht kon komen.
De vereeniging met Belgie maakte het echter reeds zeer
spoedig noodzakelijk, dat de grondwet gewijzigd werd. Ret
protocol van Londen, de "huwelijksclle voorwaarden van Nederland en Belgie" vaststellende, bepaalde, dat de bestaande grondwet voor beide landen gelden ZOU, maar naar omstandigheden
gewijzigd. Vandaar, dat ill 1815 een grondwetsherziening tot
stand kwam, waaraan door de Belgen was meegewerkt, maar
1) Thorbecke, Aanteekening op de Grondwet, 2e druk, 1841, bl, 325
(Sch ets, art. 6).
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die geen nieuwe grondwet schiep. De redactie van de huwelijksche voorwaarden deed duidelijk uitkomen, dat de bestaande
grondwet zou gewijzigd worden. Op deze en andere gronden
moet opgekomen tegen de veel verbreide meening, dat onze
huidige grondwet van 1815 dateert.') Den Belgen danken we
het tweekamerstelsel ell de openbaarheid der Tweede Kamer.
Bet nieuwe college, de Eerste Kamer, zou zijn leden voor hun
leven zien benoemd door de kroon, wat praktisch niet in het
belang was van een goede volksvertegenwoordi.ging. Er werden
in de Eerste Kamer nog al eens menschen opgeborgen, die de
regeering kwijt wilde wezen. Men denke maar aan Van Hogendorp, die een voortreffelijk vaderlander was, maar, als ieder,
menschelijke gebreken had, helaas zulke, dat de Oranjevorst,
die hem zooveel te danken had, op den duur niet met hem
meende te kunnen samenwerken. Spottend heeft men het college
weI genoemd het "oudemanllenhuis" of de "menagerie du roi".
De Tweede Kamer werd in aantal leden verdubbeld. De Belgen
hadden vertegenwoordiging naar het zielental gewild, maar in
het Noorden wilde men zulks niet, omdat het den invloed del'
Belgen te sterk zou maken.
Rechtstreeksche verkiezingen werden niet ingevoerd. Met de
begrooting bleef het misere: de buitengewone uitgaven zouden
per jaar, de gewone eens in de tien jaar worden vastgesteld.
Bovendien mochten de Belgen, ondanks de grootste moeite, er
niet in slagen, de ministerieele verantwoordelijkheid in te voeren:
de ministers bleven de persoonlijke dienaren van den koning,
die zich te allen tijde afdoend konden verweren met het argument, dat de koning zeker iets bevolen had.
Dat is lang het groote euvel gebleven, waaruit andere euvelen
voortvloeiden. Willem I werd er door in staat gesteld, een
persoonlijk regiment te voeren. De verdienste van dezen koopman-koning ten opzichte van handel, industrie en verkeer zullen
we niet verkleinen, maar ontkend kan niet, dat hij voor zijn
Yolk alles liefst zelf deed, op eigen houtje, in het geheim. Een
1) G roe n van P r ins t e r:e r, t, a. p., bI. 819, spreekt van "een gewijzigde
uitgaaf der constitutie van 1814".

EENIGE BESCHOUWINGEN OVER ONZE GRONDWET.

399

sluier werd geworpen over het finantieel beleid en in plaats
van regeling bij de wet, waarover de Staten-Generaal moesten
worden gehoord, werd gesteld regeling bij koninklijk besluit,
zoodat "bijkans elke waarborg der staatsregeling onbeduidend
en ijdel gemaakt" werd.') Willem I is tot die opvatting van zijn
taak mede, naar het schijnt, gebracht door zijn minister Van
Maanen, een sedert de revolutie opgekomen man, die, onder
Napoleon diende en van Napoleon's geest van autocratie en
dictatuur bezield was.
Schoon dit alles in de hand werd gewerkt door de houding
der Staten-Generaal, die hun goedkeuring verleenden aan wetten,
die den koning in staat stelden, steeds verder te gaan met de
besluitenregeering, zooals b.v.de wet op het Amortysatie-syndicaat van 1822, die dell sluier over het finantieel beheer volkomen maakte, wekte het toch zoodanigen tegenzin, dat, toen
de koning na de afscheiding van Belgie ill 1840 eindelijk de
herziening der grondwet moest toegeven, maar hij aIleen wilde
veranderen wat de afscheiding onhoudbaar had gemaakt, dit
standpunt door den vorst niet kon gehandhaafd blijven, doch
onder meer moest worden voorgedragen de strafreehtelijke
verantwoordelijkheid der ministers, het daarmede verband houdende contraseign - d. i. de medeonderteekening door de
ministers van de van den koning uitgaande regeeringsstukkenen de ongesplitste begrooting, telkens voor twee jaar vasttestellen.
Ret was nog lang niet wat men gewenscht had. De koning
vond het weI te veel en deed, mede omdat hij zich persoonlijk
getroffen gevoelde, weI afstand van de regeering, maar de vooruitstrevenden vonden het te weinig en bleven op h_ervormingen
aandringen. Deze vonden echter tegenstand bij Willem II, die
een omvangrijke poging tot grondwetsherziening, in 1844 door,
Thorbeeke en aeht anderen aanbangig gemaakt, deed mislukken.
Eerst in 1848, onder den druk der revolutie, in het buitenland
woedende, gaf de koning aan den aandrang tot grondwetsherziening in vooruitstrevenden zin toe, zoodat een revisie
1) G roe n van P r ins t ere r, t. a. p., bl. 829.
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doorgaan kon, die de belangrijkste geworden is, welke onze
grondwet heeft moeten doormaken,
Ingevoerd werd het stelsel del' rechtstreeksche verkiezingen,
behalve voor de Eerste Kamer, die door de Prov, Staten verkozen werd, Aan de Tweede Kamer werd toegekend het recht
van amendement, d. i, het recht om in den inhoud van een
wetsontwerp wijzigingen aantebrengen, ell het recht van enquete,
d. i, het recht 0111 zich inlichtingen te verschaffen door middel,
zoo noodig, van getnigenverhoor, waartoe van dwang gebruik
gemaakt kan worden. De tweejaarlijksche ongesplitste begrooting
maakte plaats voor een eenjaarlljksche. De onbeperkte politieke
ministerieele verantwoordelijkheid, gepaard met onschendbaarheid del' kroon, werd ingevoerd, waartegenover de kroon het
recht kreeg om de Staten-Generaal te ontbinden, De Tweede
Kamer zou om de 2 jaar telkens voor de helft aftreden.Volledige
openbaarheid werd ingevoerd, behalve voor dell gemeenteraad,
waarvoor men de proef slechts bij de wet nam, De taak van
den wetgever werd belangrijk uitgebreid: o. R. werden verplichtend gesteld een provinciale wet, een gemeentewet, een
wet op het Indisch regeeringsbeleid, enz.
Ingevoerd werd ook, naar het ideaal van Thorbecke, ... vrijheid van onderwijs. "Ret onderwijzen is geen taak van de
Regering. De Regering moet aIleen voor een publiek onderwijs
zorgen, omdat de bijzondere personen gemeenlijk te kort schieten", zoo zeide llij later in de volksvertegenwocrdiging.') Dat
was geheel in overeenstemming met wat llij vroeger geleerd
had.") Daarmede kwam een schoon woord in de grondwet, maar
een woord, dat bestemd was om lange jaren aIle Ieven te missen.
De vrijheid van onderwijs, die verleend werd, bestond hierin,
dat de openbare school ten volle uit de publieke kassen betaald
werd en de particuliere school vrijheid kreeg om, als ze kon,
met die openbare zuster zonder eenigen steun nit de publieke
kas te concurreeren.
Dit laatste is onmogeliik gebleken. Vrije scholen zijn weliswaar
1) Hand. Tw. Kamer, 1852/1853, bi. 189.
2) Te Lin tUtTI, Een Eeuw van Vooruitgang, z.j., bl, 158 en 159.
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opgericht geworden door hen, die 'I'horbecke's opvatting, dat
kerk en school geen regeeringszaak zijn, deelden en van
neutraliteit in de opvoeding niet weten wilden, maar van een
gezonden opbloei kon geen sprake zijn. Dat kon ook niet nadat
minister Van der Brugghen, op wien men rechts zijn hope had
gebouwd, omdat men hem anti-revolutionair meende 1), in 1857
een schoolwet erdoor haalde, die de diepste teleurstellingen
wekte, en nog veel minder toen Kappeyne, die meende, dat
men de minderheden weI mocht onderdrukken, in 1878 zijn
schoolwet aangenomen zag, welke terecht een scherpe resolutie
is genoemd.
Maar een en ander kon niet verhinderen, dat de leuze van
de vrije school voor heel de natie, de leuze van Groen: "bijzonder
onderwijs regel, openbaar onderwijs aanvulling", hoe langer hoe
meer doorwerkte. Toen dan ook in de tachtiger jaren opnieuw
grondwetsherziening noodig bleek, werd van rechts de voorwaarde gesteld: of het hoofdstuk over het onderwijs moet
gewijzigd worden, of wij doen aan grondwetsherziening niet
mee. Toch is in 1887 het onderwijsartikel niet veranderd. Men
kon over een nieuwe redactie het niet eens worden, maar van
Links, waar men 11a een kamerontbinding sterker was komen

te staan, werd niettemin toegegeven, dat de oude redactie wat ook absoluut onbetwistbaar was, maar vroeger toch was
ontkend - snbsidieering van het bijzonder onderwijs toeliet.
Ongewijzigd is in 1887 ook gebleven het hoofdstuk, waarover
in den vorigen zomer bij de stembus zoo'n strijd is gevoerd, het
hoofdstuk over den godsdienst, dat men toen reeds zoo gaarne
had herzien, maar waarover men het ook niet eens geworden is.
Hoofdzaak in de herziening was, dat het kiesrecht-artikel den
band tusschen kiesrecht en belasting facultatief stelde en uitbreiding van het kiesrecht op ruime schaal mogeliik maakte.
1) Van Welderen Rengers, t.a.p., bI. 156 en 157, zegt van hem: "Niet
aIleen, dat het Kabinet niet als anti-revolutionair moest beschouwd worden,
maar de spreker ontkende zelf, ooit anti-revolutionair te zijn geweest. Al
was hij ook van het gevoelen van den heer Groen, dan was hij dat als
Christen, als dilettant-theoloog, als paedagoog, maar niet als wetgever of
als Staatsman",
26
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Verder werd het aantal leden del' Tweede Kamer op 100 gefixeerd en de vierjaarlijksche gezamenlijke aftreding ingesteld,
terwijl de verkiesbaarheid tot lid del' Eerste Kamer werd uitgebreid en voor een deel van den census losgemaakt.
*

*

*

Zoo zijn we 'dan, na een zeer vluchtig overzicht, waarbij nog
de kleine herziening van 1884, enkel op de revisie zelf betrekking hebbende, en vaststellende, dat deze ook tijdens een
regentschap kan plaats vinden, al mag ze in dat geval ook niet
de troonopvolging betreffen, buiten beschouwing gelaten werd,
gekomen tot aan de tegenwoordig geldende redactie vall de
grondwet, ten aanzien waarvan nu de vraag dient beantwoord,
wat haar aard ell karakter is.
Vooropgesteld z~j dan, dat we hebben een monarchic, d.w.z.
een zoodanigen staatsvorm, waarbij de hoogste staatsmacht
berust bij een enkel persoon, die krachtens erfrecht of benoeming op den troon komt, en niet bij een college, gelijk in
de republieken in zuiveren vorm het geval is. Zooals uit het
hiervoren aangevoerde duidelijk geworden zal zijn, is de
monarchale regeeringsvorm uiet iets, dat ons opgedrongen is,
maar waren ons uitgangspunt en de historische ontwikkeling
van dien aard, dat we als van zelf b~j de monarchie onder
het huis van Oranje aankwamen.
Principieel echter kan tegen den republikeinschen regeeringsvorm geen bedenking bestaan. Iedere vorm van regeering is
op' zich zelf goed, indien maar feitelijk het gezag gehandhaafd,
bet recht besteld en orde' en veiligheid verzekerd wordt en
een gezonde ontwikkeling van het volksleven mogelijk is. 1)
De vraag: monarchie of republiek? vindt voor ieder land haar
beantwoording in de historie, Praktische bedenkingen rijzen
dikwijls tegen de republiek, bedenkingen, waarvan de voornaamste vaak mindel' slaan op het wezen van de republiek,
dan wel op het verkiezen van het staatshoofd, hetwelk echter
1) Dr. Kuyper spreekt in Ons Program, 1879, bl. 240, van "de betrekkelijke onverschilligheid van den vorm, dien ge voor uw Staatsleven kiest",
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slechts plaats vindt in republieken van onzuiveren vorm. l ) In
geen geval staat het tusschen monarchie en republiek als tusschen
souvereiniteit Gods en volkssouvereiniteit, want bij de republiek
is uitnemend weI de erkenning mogelijk, dat aIle souvereiniteit
van God afdaalt, terwijl de monarchie mogelijk is bij dehuldiging
van de verkeerd opgevatte volkssouvereiniteit.
Ten bewijze van dit laatste zij verwezen naar Prof. Vreede,
die indertijd tegenover Groen van Prinsterer staande hield, dat
de souvereiniteit niet bij het huis van Oranje berustte 2), omdat
de grondwetgever in 1815 niet meer zeide, dat de souvereiniteit
was en bleef opgedragen, maar de kroon. Ret viel natuurlijk
Groen licht, die bowering te ontzenuwen o.a, met de opmerking,
dat de kroon, het symbool der koninklijke waardigheid zijnde,
niet van een onttrekking van souvereiniteit, maar eel' vall een
verhooging in positie spreekt. 3) Sleehts met behulp van allerlei
sophisterijen kan men ontkomen aan de klem van het feit, dat
ten onzent de souvereiniteit berust bij het huis 'van Oranje.
Bezien we verder den aard van de monarchie, die bij ons
bestaat, dan moet vermeld, dat ze is erfelijk naar daarvoor vastgestelde regelen, en dat ze (dus) is constitutioneel. De monarchie
is niet noodwendig erfelijk, maar kan ook kiesmonarchie zijn,

- men denke aan het Duitsche rijk van eertijds, aan Polen
en misschien ook..... aan vele republieken met haar presidenten! -, en is evenmin noodzakelijk eonstitutioneel, daar
ze ook zijn kan, ja, oorspronkelijk steeds geweest is, in zekeren
zin onbeperkt, of slechts zoo beperkt, dat toch geen duidelijk
aanwijsbare geschreven reqelen van beperking voorhanden zijn.")
Intusschen zijn we hiermede niet aan het einde der omschrijvingen van ons monarchale stelsel. Bij ons geldt toch de
1) Men merke op, hoe de positie van een president in een republiek in
oneigenlijken zin verschilt van de positie van een president in een republiek, die meer dien naam waard is. Wenschen Frankrijk en Zwitserland
een tractaat te sluiten, dan treedt in eerstgenoemd land de President, in
het laatstgenoemde de Bondsraad als drager del' souvereiniteit op!
2) V I'e e d e, Is de Koning del' Nederlanden Souverein? 1850, I en II.
3) G I' 0 en van PI' ins tel' e r, Verscheidenheden van Staatsregt. 1850.
4) Lo h man, t. a. p., bI. 41.
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zoogenaamde, reeds meer genoemde, politieke verantwoordelijkheid der ministers. Dat wil zeggen, dat geen enkele regeeringsdaad verricht kan worden, zoo de medewerking van een minister
daartoe niet verleead wordt eneen minister niet de volle
verantwoordelijkheid voor de betrokken daad op zich neemt.
De Minister is niet verantwoordelijk voor de daad van den
souverein, maar voorzijn medewerking, zonder welke de daad
van den souverein er nietzijn zou.
Onmiddellijk hangt met de ministerieele verantwoordelijkheid
sarnen de onschendbaarheid des konings; dat wil zeggen, dat
men nooit ofte nimmer den koning voor welke regeeringsdaad
ook ter verantwoording roepen kan en het hoofd van den staat
dus steeds buiten de politieke debatten gehouden wordt. Bij
dit stelsel is het persoonlijk regiment van den koning absoluut
uitgesloten, wat in de praktijk echter niet tot vermindering,
maar eer tot verhooging van het aanzien der kroon geleid heeft,
Men vergelijke maar de positie van onze geeerbiedigde Koningin
Wilhelmina met die van haar overgrootvader Willem I!
Gevolg van de ministerieele verantwoordelijkheid, van de
rechtstreeksche verkiezingen VOOI' de Tweede Kamer, - de
Eerste Kamer wordt nog met een trap gekozen -, van het
recht van amendement, enz., is voorts geweest de ontwikkeling
van het zoogenaamde parlementaire stelsel, hetwelk hierin bestaat, dat de koning zich ministers kiest en de regeering geleid
wordt in overeenstemming met de richting van de parlementaire meerderheid. Een zoodanige volksinvloed moet, naar het
ons wil voorkomen, toegekend worden aan een volk, dat gerekend mag worden mondig te zijn, mits het stelsel niet zoozeer tot in excessen doorgevoerd wordt, dat den koning betwist
zou worden het recht - d.w.z. het moreele recht, want formeel
ligt het in de grondwet vast - om de verrichting van regeeringsdaden te weigeren, die op onderdrukking van een deel des yolks
neerkomen, Als een minister der kroon zegt, dat de minderheden maar onderdrukt moeten worden, is het volkomen gereehtvaardigd, zoo een minderheid den koning vraagt, dien
ministerieelen raad niet op te volgen ell de koning dat dan

EENIGE BESCHOUWINGEN OVER ·ONZE GRONDWET.

405

niet doet, Geen conventie kan ooit een koning zulk een
handelwijze verbieden. Bestond er zulk een conventie, dan zou
ze hoe eer hoe beter de wereld uitgeholpen moeten worden!
Vergeten mag ook nooit worden, dat de volksvertegenwoordiging geen souvereiniteit draagt en ook de wet dus niet geeft.
Zeker kan de hoogste staatsmacht door een college op heel behoorlijke wijze uitgeoefend worden, maar of het mogelijk is door
een college, zoo gekozen en samengesteld als onze Staten-Generaal, is minst genomen zeer twijfelachtig. Maar we behoeven het
ons daarovernietmoeilijkte maken, want al mogede woordenkeuze
del' grondwet niet onberispelijk zijn, duidelijk doet de grondwet
toch uitkomen, dat de Staten-Generaal, zonder last of ruggespraak
del' leden stemmende het yolk vertegenwoordigen teqenooer de
overheid, De woordenkeuze del' Grondwet is niet onberispelijk,
zeggen we. Reeds Groen klaagde in zijn geschiedboek 1) over
1815, dat de Grondwet in toenemende mate van de overmacht
del' heerschende vrijzinnigheidsleer getuigenis ging dragen en
een vorm ging aannemen, waarbij sommige goede beginselen,
maar meer nog verkeerde als inhoud passen zouden.
Is de koni.ng wetgever, h~j is ook uitvoerder. De grondwet
zegt, dat de uitvoerende macht berust bij den koning. Dat wil
niet slechts zeggen, dat de koning de wet uitvoert, maar, veel
meer algemeen, dat hij de geheele regeeringstaak ten uitvoer
legt. Natuurlijk alles in overeenstemming met zijn ministers,
van "vie men den staatsrechtelijken koning niet los mag denken. En voorts wordt in de derde plaats in's konings naam
recht gesproken, wat zeggen wil, dat de koning niet zelf, met
zijn ministers, of door de gewone ambtenaren, de rechtspraak
uitoefent, maar dat hij voor die taak rechters aanwijst, welke
hij met zekere onafhankelijkheid van hem zelf toerust, opdat
de rechtspraak, waaraan de overheid zich zelf onderwerpt, zoo
onbevangen mogelijk geschiede.
Eindelijk een zeer kort woord over de onderdeelen des rijks,
om het met enkele lijnen geteekende beeld, dat de grondwet vall
1) t. a. p., hI. 818.
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ons staatsgebouw geeft, te voltooien. Provincien en gemeenten (en
waterschappen en diergelijke ten deele) zijn toegerust met
autonomie en met zelfbestuur. Autonomie en zelfbestuur
gaan echer niet zoover, dat het belang van het onderdeel dat
van het geheelkan schaden, De hoogere overheid moet steeds
de bevoegdheid hebben - en dit geldt met name van het
zelfsbestuur, van de medewerking aan de uitvoering der wetten
van de hoogere door de lagere overheden - om in de gevallen,
in de wetten omschreven, de daden der lagere overheden
ongedaan te maken, opdat niet de booze toestand terugkeere,
die vroeger bestond, toen, onder de oude republiek, steden en
staten deden wat hun beliefde, desnoods met opoffering van
het algemeen landsbelang. Met name de autonomie, die uit den
aard der zaak van veel hooger waardij is dan het zelfbestuur,
wordt tegenwoordig zeer veelvuldig bedreigd bij het maken
van allerlei wetten en geraakte zelfs in het gedrang. .. in de
regeeringsvoorstellen inzake grondwetsrevisie, onder het vorig
Kabinet ingediend. 1) 'I'och is het zeer te betreuren, dat die
overigens veelszins zoo uitnemende voorstellen zelfs niet in
behandeling zijn gekomen.
1) Men zie hierover mijn "De voorgestelde Grondwetsherziening" in
"Christendom en Maatschappij". Oorspronkelijk was dit opstel, in beknopten
vorm, bedoeld als inleiding op het in dat geschrift behandelde, maar het
bleek naderhand betel' te zijn, een en ander althans formeel van elkaar
los te maken.

Oostersche legenden en verhalen.
DOOR

DR J. DE ZWAAN.

Een dak op gouden muren: de hcmel. Figuren, hoekig,
zwart gekrast in 't avondgoud. Lange schaduwen. Een stapeling van blokken boven; onder, in den donker, flikkerlicht
op het gladde duister van den Eufraat: de stad, Zeugma, poort
van Osrhoene, laatste post van het Imperium Romanorum.
Drijvers zwijgen: de weg was lang. Muildierklokjes klingelen
ongedurig: steil is 't bij het strompelen naar beneden in het donker.
Boven nog het eind der karavaan : staatsiekameelen, ruiters,
bonte rokken, pracht van paarden, eindelooze bagage. Een enkele
Romeinsche gendarme met Oosterschen baard en scherpen neus
onder den stuggen helm, die ill den avondgloed niet glanst,
zonderlinge figuur in het strak eenvoudige, bestoven kuras.
Koning Lucius Aelius Septimius Megas Abgar IX bar Macnn,
vriend van den Heel' en God te Rome, keert weder naar zijn
rijkstroon, Edessa. Hij, de heel' del' onfeilbare boogschutters, die
Severus den Keizer deden zegevieren tegen de Parthen, keert
weder van de feesten te Rome. Caracalla huwde Plautina, Severus
vierde het decennium zijner goddelijke glorie.
Abgar zal te Edessa door's Keizers genade en goud een
weidschen hippodroom bouwen tot oefening zijner ruiterscharen
en de stad oprichten van de overstrooming en de schade van
den woesten bergstroom Daisan.
Denk nu aan het zoemen van een strakken snaar en daarboven het ringtingen van hooger noten: Oostersche muziek aan
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't kampvuur. Hoor het zingen. Als een kind zingt: gerekte
tonen, zeurig hier - fieurig, schril zelfs, straks -- met lange
schrijnende tonen telkens uitstervend.
Is het zingen of verhalen?
Vraag het niet. Vraag ook niet dadelijk wat of het lied bedoelt,
dat hier in 't Hollandsch naklinkt. Ret is eeuwen oud. Ret komt
van ver. Een Christen dichtte het, misschien de groote Bardaisan,
Christendenker en dichter, vriend van Abgar den Grooten, den
eersten Christenvorst del' geschiedenis.
Laat het zijn eigen taal, de taal van het sprookje, spreken,
en luister:
LIED VAN DE ZIEL.
Toen ik in mijn kinderjaren
Woonde in mijns Vaders huis,
In diens vorstelijke weelde
Mij verblijdde, wijl ik opwies,
Zonden mij mijn Ouders henen
Uit ons land, het Oosten.
En zij gaven mij als reisgeld
Uit de koninklijke schatten
Zulk een last als ik kon dragen,
Saamgesnoerd, van groote waarde,
Doch niet wichtig.
Medisch goud en Ganzaksch zilver,
Daarbij Indische robijnen
En agaat uit Bactrie,
Flonkerende diamanten,
Waarvoor ijzer moet bezwijken,
Gordden zij mij om.
En de schitterende Kleeding,
Die hun liefde mij gemaakt had,
En den glinsterenden Mantel,
Eens naar mijn statuur geweven,
Togen zij mij uit.
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En zij griften mij in Jt harte
Een besluit, nooit te vergeten:
Ais gij afdaalt naar Egypte,
Breng den parel nit het zeediep,
Waar de Slang sist,
Dan bedekt u weer uw Schitt'ring
En uw Mantel, die daarop rust,
En gij zult met uwen Broeder,
Onzen tweeden, erfvorst wezen
In ons Koninkrijk.
Uit het Oosten daald' ik neder
Met twee Boden ten geleide,
Daar de weg gevaarlijk was,
Moeilijk om die te bereizen
Voor mijn jonkheid.
Maisjans grenzen overschreed ik,
Waar de kooplien van het Oosten
Samenstroomen, en bereikte
't Land van Babel en trad binnen
Sarboegs muren.
Bij den afreis naar Egypte
Keerden mijn geleiders weder.
'k Vond de Slang en in haar woonstee
Toefd' ik om den paarl te nemen
Als zij sliep.
Eenzaam was ik daar als vreemdling
Bij de kinderen dier woonstee.
Doch, ik zag een vrijgeboren
Jongeling, wiens wieg in 't Oosten
Stond: in Maisjan.
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Rij zocht omgang en ik nam hem
Tot vertrouwde, openbaarde
Hem mijn oogmerk, werd gewaarschuwd
Voor Egypte en 't beroeren
Dier onreinen.
Ook hun kleeding nam ik over
Om geen vreemdeling te schijnen,
Die van verden paarl kwam zoeken:
Want hun argwaan zou dan op mij
De Slang hitsen.
Doch, hoe ook, men kwam te weten,
Dat ik uit hun land niet stamde,
Door hun list at ik hun spijze:
Weg was toen mijn koningszoonschap
Uit mijn geest.
En ik diende hunnen Koning,
Was den parel zelfs vergeten,
Waar mijn Ouders mij om zonden:
Diepe slaap omving mijn denken
Door hun spijzen.
Wat mij trof, bleef voor mijn Ouders
Niet verborgen. 't Smartte hen:
Heel ons Koninkrijk toog hofwaarts,
Al de grooten van het Oosten,
Parthie's vorsten,
Dies werd over mij beraadslaagd
En beslist, dat 'k in Egypte
Niet zou blijven. Allen schreven
Hunne namen op den Zendbrief
Eigenhandig.
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"Van den Koning aller vorsten,
Uwen Vader; van uw Moeder,
Koninginne van het Oosten;
Van uw Breeder, onzen tweeden Groetenis!
Gij, ons Kind ill 't verr' Egypte
Rijs nit uwe slnimring opt
Hoor de woorden van ons schrijven:
Word indachtig, dat ge 't Kind zijt
Van een Koning!
Zie wie 't is, die u geknecht heeft
En herinner u den parel,
Denk aan 't Kleed, met aI zijn schitt'ring,
Aan den Mantel, met zijn weerglans
U eens sierend.
Opdat in het boek der heIden
Ook uw naam gelezen worde,
Opdat g\l op onzen rijkstroon
Naast uw Broeder, onzen Grootvorst,
Erflijk heerscht."
Deze Brief nu was een zendbrief,
Dien de rechterhand des Konings
Zegelde tegen de booze
Babelskind'ren en den wrevel
Van Sarboegs demonen.
Als een arend vloog hij henen,
Die de koning is der vogels ...
Vloog Zijll vlucht, streek nit den hooge
Naast mij neder - en werd eensklaps
Tot een stem, die sprak,
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Op den klank van zijne woorden
Waakt' ik op en sliep niet langer,
Bracht den brief aan mijne Iippen,
Brak het zegel om te lezen En ik las.

Al wat mij in 't hart gegrift was,
Stond daar! Ik hervond mijn adel,
't Koningszoonschap en zijn eischen
En den parel, waarvoor 'k reisde
N aar Egypte.
Tel' bezwering van het sissend,
Schrik'lijk ondier ging 'k thans noemen
's Vaders naam, den naam des Tweeden
En den naam van onze Meeder,
Rijksvorstin des Oostens.
Door een sIuimering omvangen
Sliep het in. Ik greep de parel En mijn schreden gingen huiswaarts.
'k Wierp hun vuil, onrein gewaad weg,
Dat 'k moest dragen.
Naar ons Land van Licht, het Oosten,
Richtt' ik mij - en op het reispad,
Zie, daar was mijn Brief, die eenmaal
Met zijn stem mij wekte, nu m' als
Licht ten gids.
Blinkend met zijn purp'ren letters
Ging hij als een zijden vaandel
Voor mij. Met zijn stem en Ieiding
Angst verdrijvend, trok zijn liefde
M\j al verder,
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'k Trok door Sarboeg op mijn uittocht
- Babel liet 'k ter linkerzijde Naar de groote koopmanshaven
Maisjan, zittend' op den oever
Van de Zee.
Hier ontving ik van mijn Ouders
Uit Hyrcanie's verre bergen
't Schitt'rend Kleed, mij uitgetogen,
En den Mantel, dien 'k daarover
Eertijds droeg.
Schatbewaarders, wier oprechtheid
't Kleed betrouwd was, brachten 't weder.
Uit mijn jeugd was ik 't vergeten,
Doeh bij 't weerzien was 't volkomen
]\{ij gelijk.
'k Zag mijzelf als in een spiegel
Dubbel en toch een in wezen:
Evenals die Sehatbewaarders
Beiden 't zelfde stempel droegen:
's Konings zegel.

't Onderpand van al mijn rijkdom
Was dit schitt'rend Kleed der eere,
Flonkerend van bont gesteente:
Goud, beryllen, chalcedonen
En robijnen.
Kleurenwiss'ling vall sardonyx
Sierde 't hofkleed, diamanten
Gespten 't vast. Ret beeld des Konings
Was met keur van edelsteenen
Ingeweven.
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Ik zag toe, en zie, bewustzijn
Trild' in alle plooien: 't scheen mij
Of het spreken wilde. Ja, ik hoorde
Woorden, die het tot zijn dragers
Hoorbaar sprak:
Dit, dit is de Rijksgebieder
Voor wien ik werd grootgebracht
Bij den Vader. Met zijn werken
Merkt' ik hoe mijn eigen wasdom
Telkens toenam.
Met een koninklijke gratie
Golfde het om mij t' omvangen
Aan de hand van zijn geleiders:
Als een bruid, die haren meester
Wil bekoren.
En ook mijne liefde dreef mij
Voorwaarts om het te ontvangen:
Met mijn uitgebreide armen
Nam ik 't, hulde m'in de kleuren
Van zijn schoonheid.
Met den schitterenden Mantel
Omgeslagen, schreed ik opwaarts
Tot de poorten del' aanbidding;
Huldigend des Vaders lichtglans
Boog ik 't hoofd.
't Was zijn last, dien ik volvoerde.

Hij vervulde zijn beloften:
In den hofkring zijner Vorsten
In zijn Rijk, bij Hem, ontbood mij
't Blijde welkom.
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Ziedaar de echte geest van 't Oosten: raadselleer in duistere
verzen, zielsgebeuren in den vorm van daden. Plastisch denken
in gedachten, die als algebrarsche symbolen veel in weinig
samenvatten.
Wie zal zeggen waarom telkens Kleed en Mantel hier worden
genoemd? Is het omdat de ziel een hemelsch kleed heeft afgelegd bij haar nedervaart tot de diepgezonken aarde? Dan is
hier toch een gedachte dier dagen omgesmeed om te passen in
't Christelijk besef. Want de natuurlijke godsdienst van de
tweede en derde eeuw leerde, dat de menschenziel maar een
onsterfelijk bestanddeel bevatte, haar rede, die bij het afzinken
tel' geboorte omschorst werd met lagere dingen - begeerten,
gevoelens, wenschen, hartstochten - al naarmate zij dieper daalde
door de zeven hemelgewelven, om ten slotte hier op aarde het
logge, lage vleesch te ontvangen en het ellendige lcven eens
menschen te beginnen.
Maar de Christenen dachten anders en handhaafden de eenheid van den mensch als geheel. Zij leerden zelfs, tot verbazing
en spot der wereld, die eenheid zoo vast en scherp, dat het
menschelijk vleesch er bij werd ingesloten. Opstanding des
vleesches, al was het dan de opstanding van een herschapen
en verheerlijkt organisme, het scheen voor de wijsheid dier
dagen kortweg een domheid.
Is de dichter nu hier aan 't verzoenen? Werkt hij de leer
van Paulus over de "woonstee, die uit den hemel is" en waarmee
hij begeert "overkleed" te worden, uit? Is de rok het hemelsch
tegenbeeld van de "rok des zondigen vleesches" op aarde en
is de mantel het equivalent van de aardsche psyche, die
volgens den Apostel de "bewegingen", het levend zijn van
het vleeschelijk organisme, bewerkt? Laat hij opzettelijk het
aardsche vleesch als het "vuil onrein gewaad" van dit ondermaansch Egypte weggeworpen worden en achterblijven?
Het schijnt weI zoo te zijn. Bardesanes' eigen geschriften en
zangen zijn echter door het redeneerziek nageslacht zoo verketterd en verbrand, dat wij uit het weinige, dat rest, dit punt
niet kunnen beslissen. Maar dit alies wordt weer aan het
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wankelen gebracht door Duitsche scherpzinnigheid, die in dit
lied een geschiedenis van den Christus wil zien.
Doch Iaat dit alles rusten, Een ding is toch weI zeker,dat dit
lied ook is een sprookje van de verloste ziel, van haar Iotgevallen
voor de geboorte ell na haar ontsiapen. De dichter gelooft met
Plato - en wie zal zeggen met hoe vele en hoe verschillende
grooten uit alle volkeren - in den adeldom der ziel. Die adel is
van hemelschen huize en dat, dat zegt hij in plastischen vorm.
Wat hemelsch is, moet uit den hemel zijn. Wat naar den hemel
vaart, moet eerst zijn neergedaald.
De brief, die een woord is ell een taal spreekt, die de ziel verstaat,
wekt haar. Zij vindt den parel - zij heeft haar roeping vervuld.
Wat die parel is, laten zij het zeggen, die meenen, dat het
noodig is te weten wat nu weI precies bedoeld is met den
"schat in den akker", waarvan het Evangelie spreekt, of wat nu
"eigenlijk'J de parel beduidt, die van zoo groote waarde was,
dat de koopman in de gelijkenis er alles vaal' opofferde,
Maar zij die niet geleerd zijn en behooren tot de weinigen,
die onbesmetzijn gebleven met de zueht am te zwaaien met
flarden van het weefsel del' Grieksehe theologen, zullen hier
geen dogmatiek zoeken, maar een stem hooren, die in vreemde
sprookjestaal spreekt van wat hen zelf het diepst ontroert. Ret
zoeken naar en 't vinden van den eeuwigen sehat, het wakker
gemaakt worden door Gods persoonlijke ontferming, dat is hetgeen, door alle eeuwen heen, menschen het meest samenbindt.
Er is een heilige ontroering in de voor ons naieve taal van
dit beeldend denken. Het is een merkwaardig feit, dat dit lied
bewaard is gebleven in een van de populaire stichtelijke romans
der Oudheid: de "Handelingen van Thomas". Ret moet dus in
't midden del' derde eeuw en later wel zoo populair geweest
zijn, dat het, ondanks zijn onmiskenbare verwantsehap met de
school van Bardesanes, die destijds fel bestreden werd, toch voor
ons is blijven bestaan. Dat lied moet gereisd hebben langs de
kampvuren aan de groote wegen van Syrie en het heeft zijn
werk gedaan als bode van een betere tijding dan de lokstem
van de vaak onreine eerediensten van het Oosten.

De economische en de financieele
toestand van de kolonie Curacao.
DOOR

l\IR. B. DE GAAY FORTMAN.

II. (Slot.)
Mijnwezen. Er zijn niet vele Ianden, die niet, hoe misdeeld
ook door de natuur, toch nog in zichzelf eene bron van bestaan
voor de inwoners, zij het al niet eene bron van welvaart, hebben.
Curacao heeft de rijke phosphaatmijnen. Bekend is, dat de ontginning daarvan jaren stil gelegen he eft. Eene korte en nog
niet oude les van welvaart, weelde, verkwisting en onverstand
leert ons de geschiedenis van Santa Barbara. Gelukkig, dat de
oplossing der kwestie eindelijk gekomen is, waardoor meer dan
een overvloed, zeer velen een behoorlijk stuk brood en het
Gouvernement eene niet te versmaden bate, weer deelachtig
zal kunnen worden.
Ook op Klein-Curacao, nooit van beteekenis geacht, is plotseling een rijke voorraad phosphorzure kalk aangetroffen, die
eenen man schatten gouds in den schoot geworpen heeft. Nog
worden geringe hoeveelheden vandaar uitgevoerd; in 1910
3571.46 en in 1911 3028 MS., aan concessie- en uitvoerrecht ill
de koloniale kas brengend f 4214.- ell f 3473.-. 1)
Leeensstandaard. De ambachten, die in de kolonie worden
uitgeoefend, zijn zeer uiteenloopend bezet op de versehillende
1) De scheepsbouw is van weinig beteekenis. In 1912 is eene onderneming met de teelt van struisvogels begonnen.
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eilanden. Broodbakkers vindt men overal naar de behoeften : op
Saba vooral en met zekere vermaardheid kantwerksters; kuipers
in gering aantal, metselaars veel in de buitendistricten van
Curacao ; mijnwerkers op Aruba; naaisters, scheepstimmerlieden,
ververs en de bij bepaalde industrieen of bij den landbouw
betrokkenen. Op de handelskantoren ell in het wlnkelbedrijf
Zijll niet vele geemployeerden werkzaam. De jongelui, die deze
richting uit willen, zoeken meestal eene betrekking op de kust
of in Noord-Amerika, waar zij door hunne kennis van 't
Spaansch een "prae" hebben. Voor de ambtenarenklasse is steeds
veel voorliefde.
Ret is- ondoenlijk om eenen levensstandaard voor de verschillende klassen del' bevolking aan te geven. De factoren,
die daarbij invloed hebben, zijn zeer talrijk. Voor de verschillende
eilanden zou men uiteenloopende gegevens ontvangen, de
stadsdistricten verschillen van debuitendistricten, de inboorling
leeft andere dan wie van elders komt, de droge jaren zijn begrijpelijkerwijs veel duurder dan die, waarin de regenval
normaal is. In aanmerking nemende, dat .de huishuur en vooral
de belastingen belangrijk lager zijn dan in Nederland, de
gewone kosten del' huishouding zeker niet lager, de eigenaardige levenwijze en het tropisch klimaat bijzondere, niet
geringe, onkosten vereischen, moet men op het hoofdeiland de
levensstandaard del' middelklasse en del' hoogere standen belangrijk hooger stell en dan die in Nederland.
Wat het ambtenarencorps betreft, het trekt de aandacht, dat
van specialisatie zoo goed als geen sprake is. Burgerlijke stand,
financien, posterijen, parket, enz., slechts weinigen, die niet op
hunnen tijd korter of langer op meerdere van deze afdeelingen
hebben gewerkt. De ambtenaar tel' secretarie van heden, kan
morgen zelfs advocaat-generaal bij het Hof van Justitie of
kantonrechter worden. De rechterlijke macht, waarbij slechts
plaats is voor deskundigen, ondervindt van dit doelloos systeem
de grootste bezwaren. Slechts voor den voorzitter, de leden en
den procureur-generaal van het Hof van Justitie is de doctorale
graad vereischt. De dokters hebben hunne studies in Holland,
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Suriname of Amerika volbracht. Behalve de onderwijzers zijn
bijna alle ambtenaren nit de kolonie geboortig Hunne salarissen
zijn voor de tropen zeer laag, veel te laag, wanneer men
bedenkt, dat de verloftijden, begrijpclijkerwijs slechts met gedeeltelijk traktement gesalaricerd, voor velen juist grooter
onkosten metzich brengen, en ook in normale gevallen berekend
Zijll op eenige spaargelden van den diensttijd.
Ofschoon de lagere standen met zeer weinig kunnen rondkomen, heerscht in de kolonie niet weinig armoede. Bedelaars
hebben hunne vaste dagen, op Curacao spreekt men zelfs van
eene gewoonte om den gewonen bedelaar eene cent, den blinde
een plak (21/ 2 cent) te geven. Bij wat meer energie zou de
toestand ongetwijfeld gunstiger kunnen zijn, Een dagloon vall
50 it 60 ct. (toch al niet hoog) wordt dikwijls ook door mannen
versmaad voor 't minder inspannende hoedenvlechten, zij 't dat
de voordeelen hiervan veel geringer zijn. En de pronkzucht,
die "mooie" kleeren een eerder vereischte dan goede voeding
acht, de misplaatste trots, die eene zekere categorie liever
gebrek doet lijden en schulden maken, dan eerlijken arbeid
verrichten, is oorzaak van eene zeer ergerlijke ondeugd, met
een voor Hollanders goed begrijpelijk woord aan te duiden als
"zoogenaamde fatsoenlijke armoede."
Nog worden jaarlijks een paar duizend gulden besteed voor
hulpbehoevende vrijgemaakten.
Van eenige doelmatige organisatie der armenzorg is geen sprake.
Ret spaarwezen in de kolonie geeft nog geen mooie cijfers,
In 1909 werd op de koloniale Postspaarbank, die slechts 2.4 0/0
rente geeft, ingelegd f 71,577.-, in 1910 f 83.605.- en in 1911
f 108.714.-, terwijl de terugbetalingen bedroegen in die jaren
f59.624.-, f60.286.- en f94.211.- Slechter nog zijn de over
1910 door de particuliere Spaar- en Beleenbank verstrekte
gegevens: f 79.988.- aan stortingen, f 99.468.- aan terugnemingen; voor 1911 zijn deze cijfers iets beter: f 114.444.en f 106.868.-; hier bedraagt de rente 31/2°10' Een eigenaardig
inzicht geeft een staatje van de verschillende stortingen over
1910, n1. 355 stortingen van (0,50-(2.50, 415 van f2.50-
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676 van f 5.-( 10.-, 1393 van f 10.--f 25.-, 378
vanf 25.--f 50.-, 164 van f 50.--f J00.-, 115 van f 100.-f250.-, 24 van f250.--f500.- en 9 hoven (500.-.

f 5.-,

ARUBA. Ee economische toestand op dit eiland kan over het
algemeen niet ongunstig genoemd worden. Er zijn verscheidene
factoren, die in normale omstandigheden samenwerken, om
aan de bewoners werk en verdiensten te geven, waarvan zij
leven kunnen.
Naast de matscultuur voor eigen voeding ell voor den uitveer I), houdt de landbouw zich bezig met het verbouwen van
pindas 2) en van verscheidene boonsoorten. 69450 L. boonen
met eene waarde van f 5600.- zijn in 1910 uitgevoerd. Ret
voornaamste landbouwproduct is echter de aloe. Meer dan een
derde van de geheele oppervlakte vall het eiland bestaat uit
aloevelden, Zooals ,vij bij zoovele voortbrengselen dezer kolonie
reeds zagen, is ook hier de prijsschommeling op de afzetmarkt
van het artikel een inconvenient. Curacao en Bonaire hebben
aanvankelijk in tijden vall daling del" prijzen de aloecultuur
opgegeven of verwaarloosd. Aruba is er mee voortgegaan, en
plukt thans de vruchten van de betere prijzen, die voor de
aloehars te maken zijn. Een belangrijk voordeel voor de bevolking is, dat 't product geoogst en verwerkt wordt in den drogen
tijd, wanneer velen geen ander werk kunnen krijgen. In stukwerk is een dagloon van f 1.- niet overdreven.P)
De veestapel bestaat grootendeels uit schapen ell geiten en
juist hier is een belangrijke achternitgang merkbaar; van 12160
geiten en 8890 schapen ill 1906 is men gekomen in 1911 resp,
tot 7715 en 5511 stuks. Oorzaak hiervan is wel geacht, eigenaardige tegenstelling met Curacao, waar 't groot-grondbezit primair
was, de onttrekking van weidegronden aan 't algemeen, door
verhuring van groote oppervlakteu aan eenzelfde persoon. 4)

1) Zie bladz. 300.
2) Zie bladz. 302.
3) Zie bladz. 307.
•) Zie Aruba-nummer van Neerlandia. Dec. 1911 bladz. 276.
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Hiertegenover staat, dat het bezit van ezels, muildieren, runderen
en varkens, en in de laatste jaren ook dat van paarden, alles
veel mindel' talrijk, niet onbelangrijk toegenomen is. 1)
De oisscherij heeft op Aruba grooteren omvang gekregen dan
op de andere benedenwindsche eilanden onzer kolonie. Drie
factoren werken daartoe samen : de natuurlijke gesteldheid van
den zeebodem, de vischrijkdom en de goede hoedanigheid del'
aanwezige vischsoorten. Omtrent den uitvoer zegt Dr. P. J. van
Breemen, de adviseur voor visscherijzaken in de kolonie, in een
opstel in het reeds aangehaalde Aruba-nummer van Neerlandia:
"De gebrekkige methode van bereiding is oorzaak, dat de
gezouten visch geen aftrek onder de blanke bevolking vindt.
Een gedeelte wordt uitgevoerd naar Curacao, maar de prijs is
nogal aan wisseling onderhevig, Soms f 5.- tot f 8.- per dozijn
opbrengende, daalt bij grooten aanvoer vall versche visch op
Curacao de prijs tot f 1.50 en dan is de uitvoer niet loonend
meer. Versche visch is spotgoedkoop op Aruba." Het ontbreken
van eene stoomverbinding tusschen deze eilanden maakt geregeld en afzet onmogelijk.
Het mijnwezen verschaft aan Aruba zelfs betrekkelijke welvaart. Vooreerst heeft men er goudmijnen, in handen van de
Aruba Goud-Maatschappij sinds 1909. Vorige concessionarissen
hebben nooit uit hun bedrijf kunnen halen, wat aan de tegenwoordige gelukt. In 1909 werden 46788 K.G. goud (f 74.861.-)
en 8564 K.G. zilver (f 343.-) uitgevoerd, in 1910 59421 K.G.
goud (f 95.074.-) en 1970 K.G. zilver (f 236.-), in 1911
70697 K.G. goud (f 113.11.5.-) en 3351 K.G. zilver (f 534.-).
Aan het gouvernement moest in 1910 f 3651.- aan "rechten'>
worden betaald. De aandeel,houders ontvingen en over 1909 ell
over 1910 25 % dividend, 'over 1911 50 0/0. 2)
De ontginning del' phosphaat-afzettingen, in handen van de
Aruba-Phosphaat-Maatschappij, was aanvankelijk en jaren lang'
eene bron van rijkdom (van 1881-1895 trok de kolonie ruim
1) Zie voor uitvoercijfers bladz. 304.
2) In het Aruba-nummer van Neerlandia wordt gesproken van 50 %
over 1910, het Koloniaal Verslag 1911 spreekt echter van 25 o/g.
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2 millioen gulden aan "rechten", terwijl de aandeelhouders van
1883-1893 zevenmaal hun kapitaal aan dividenden uitbetaald
kregen. In 1893 is een toestand van malaise ingetreden, die
jaren heeft aangehouden, en eerst onlangs voor betere tijden
heeft plaatsgemaakt. III hoofdzaak wordt eerste klasse phosphaat
ontgonnen van een gehalte van ruim 70 % phosphorzure kalke De
uitvoercijfers zijn voor deze soort: 1908 41325 ~I3. (f 330.600.-),
1909 23930 M3. (f 191.440.-), 1910 30333 ~f3. (f 242.664.-) en
in 1911 26053 MS. (f 208.424.-). In 1910 verkreeg de kolonie
hiervan eell bate van f 40.019.-.
Overbodig te zeggen, dat vele arbeiders (einde 1911: 233)
hier een bestaan vinden.
Is Aruba nog llet best bedeelde onzer benedenwindsche eilanden, Bonaire is er ongetwijfeld het slechtst aan
toe. Ret eenige, waaraan dit eiland rijk is, heeft haast geen
waarde. Naast de marscultuur voor eigen gebruik, houdt de
landbouu: zich in hoofdzaak bezig met de dividivi en, in de laatste
jaren in toenemende mate, met de aloe, alle welke culturen geheel
afhankelijk zijn van den regenval of van de wisselvalligste
prijsschommelingen. 1) Ret laatste is ook het geval met de
opbrengst van den belangrijken uitvoer van brazili-hout.
Met den veestapel is het in normale tijden niet ongunstig
gesteld, heel wat beter dan op Aruba; runderen vindt men op
Bonaire ill bijna tweemaal zoo groot aantal (250 stuks in 1910),
ezels (2211) en geiten (19524) veel talrijker, schapen (4075)
minder en varkens veel minder (946), paarden iets meer, maar
toch nog onbeteekenend (112). Vee is een uitvoer-artikel. 2)
De zouiicinnuu; had Bonaire's bestaansbron kunnen worden,
maar de enorme prij sdaling van wel f 2.50 per vat tot f 0.40
heeft iedere gedaehte aan eene overigens alleszins mogelijke
uitbreiding der zoutpannen verbannen. De productie overtreft
BONAIRE.

1) Zie bladz. 299 en 298.
2) Reeds in 1911 is de veestapel enorm gedaald: het antal runderen met
1/5, de ezels tot op de helft, de geiten filet 4000, de schapen met 400, de
varkens met meer dan 100 stuks.
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verre de vraag. Genoeg hierover schreven wij op bladzijde 305.
De hoedenindusirie is hier nog geheel in hare eerste opkomst.
Minder groot dan op Aruba is op Bonaire het gedeelte der
bevolking, dat zich met de visscherij bezig houdt. Door de
bezwarende bepalingen, die Venezuela aan de vischvangst en aan
de jacht op caretschildpadden op de Roques- en Aves-eilanden
heeft verbonden, is dit middel van bestaan voor velen teloor
gegaan. De visch, die op de kust van het eiland zelf wordt
gevangen, gaat gewoonlijk naar Curacao,
Handel en scheepvaart hebben geen grooten omvang. Wij
kunnen volstaan met eene verwijzing naar de opgenoemde
uitvoer-artikelen. Rum, jenever, koffie, manufacturen en mats
zijn de voornaamste producten van invoer.
Ret Koloniaal Verslag 1911 geeft nog eene mededeeling, die
volledigheidshalve hier niet onvermeld mag worden gelaten,
nl. dat het in 1910 in het moederland opgerichte Bonaire
Phosphaat-Syndicaat een onderzoek zou instellen naar de aanwezigheid van phosphaat op Bonaire. Tot nu toe echter zonder
bevredigend resultaat.
ST. l\IARTIN. De overgang van de benedenwindsche naar de
bovenwindsche eilanden onzer kolonie mag in geografischen zin
binnen een gebied een reuzenstap zijn, tot eenen gunstigen
economischen toestand van ons West-Indisch eilanden-bezit
dragen laatstgenoemde al even weinig bij als de eersten. Zij
mogen regenrijker en vruchtbaarder zijn, de tijd van "Golden
Rock" is onherroepelijk voorbij.
Voor St. Martin, waar de zoutindustrie 1) eene door de natuur
zelf aangeboden bron van, zij 't schamele, verdiensten is, bIijft
de regen een belangrijke factor. In den oogsttijd van het zout
is droogte gewenscht, voor 't welslagen onmisbaar, voor de
aanplantingen van katoen kunnen de malsche buien niet gemist
worden. Deze laatste cultuur is thans de voornaamste van het
eiland. De uitvoercijfers van de gezuiverde katoen, voor 1909

1) Zie bladz. 305. De oogst in 1910 was 134739 vaten.

424

DE ECONOMISCHE EN DE FINANTIEELE TOESTAND

eenen zeer belangrijken vooruitgang aantoonende (5240 K.G
in 1908 en 12830 K.G. in 1909), wijzen voor 1910 eene niet
onbelangrijke daling aan (9636 K.G. met eene waarde van
f 12045.-, tegen f 12830.- in 1909 en f 6550.- in 1908)~
Voor 1911 zijn de cijfers daarentegen weer beter dan ooit:
28440 K.G. met eene waarde van f 56.880.-. Bij de overweging
hiervan moet ook niet vergeten worden, dat de eigenaardige
positie van dit eiland der statistiek zeer licht parten speelt,
doordat de smokkeIhandei over de Fransche grenzen aan de
controle ontsnapt.
De veeteelt verkeert op dit eiland ill ongunstige condltics..
Slechts runderen komen er in eenigszins beteekenende, voor
Curacao zeer groote, hoeveelheid voor: in 1910 864 stuks.
Op een gedeelte van het eiland voorziet de vischvangst ill
eigen gebruik.
ST. EUSTATIUS is thans het katoen-eiland onzer kolonie bij
uitnemendheid. Dank zij de energieke medewerking van den
gezaghebber en den voortdurenden steun van het bestuur, dat
o. a. credieten en voorschotten geeft en zaaizaad verstrekt,
schijnt men het tijdperk van proefnemingen gunstig doorloopen te hebben, al moet de conclusle, dat de vroegere bloei
van het efland aanstaande is, nog weI wat al te voorbarig
geacht worden. Andere belangrijke landbouwproducten zijn bataten
en yams, waarvan de oogst doorgaans weI zoo groot is, dat nog
eenige hoeveelheden uitgevoerd kunnen worden: van yams in
1910 53213 K.G. (f2549.-), van bataten in 1911 voor eene
waarde van f 3694.-.
De veeteelt gaat eer achter- dan vooruit. Evenals op St.
Martin komen op St. Eustatius meer runderen voor dan op de
andere bij-eilanden der kolonie, ruim 500 stuks. 1)
SABA. Men verbouwt op dit eiland aardappels, bataten, uien,
cassave, bananen, lemoenen, mars, boonen en bacove. Bijna
1) Zie bladz. 305.
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alles voor eigen gebruik. AIleen aardappelen en uien zijn voorname uitvoerartikelen. Saba-aardappelen zijn zelfs zeer gewild,
en inderdaad ook bijzonder goed van smaak.
De »eeieeli is weinig belangrijk en achteruitgaand.
Ret kantwerk van dit eiland bezit groote vermaardheid;
ongeveer 250 vrouwen houden zich daarmee als huisindustrie
bezig. Voor eene waarde van bijna f 9000.- werd in 1911
uitgevoerd.
Samenvatting. In het voorgaande gaven wij de resultaten
van de werking der factoren, die wij hier en daar slechts met
een enkel woord konden aanduiden. En die resultaten doen ons
besluiten tot de conclusie, die wel niet bestreden zal worden:
de economische toestand van de kolonie Curacao is ongunstig,
in sommige opzichten zelfs zeer ongunstig. Wat op 't program
staat, om verbetering te brengen, maakt niet den indruk van
eene panacee, die een verloren paradijs zal weergeven. Ret
Curaeaosche volkskarakter werkt al evenmin in die richting.
Maar wij hebben slechts met het heden te doen, en dan geeft
de financieele toestand ook ·eenen blik weer op den economischen. Wij gaan thans tot de behandeling daarvan over, en
kunnen daarbij veel korter zijn, meer dan op de afzonderlijke
deelen komt het toch aan op het geheel.
De financieele toestand.

Op eenige gunstiger uitzonderingen na vertoonen, als gezegd,
de begrootingen van de kolonie Curacao in de laatste tien jaren
eene stijging van de bijdrage uit 's Rijks schatkist tot aanvulling der koloniale middelen, die onrustbarend is te noemen.
Te meer waar van eene kostbare huishouding gansch niet kan
worden gesproken, en een ernstig streven naar meer bezuiniging, zelfs in de richting van een sluitend maken der begrooting,
aanhet bestuuren aan denKolonialenRaadnietkan ontzegd worden.
De bovenbedoelde bijdrage werd over de jaren 1901-1908
telkens bij de wet, houdende vaststelling van het slot der rekening
van de koloniale uitgaven en ontvangsten ooor Curacao bepaald:
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in 1901 op f 168.181.865 bij een totaal cijfer aan
uitgaven van. . . . · . · . . · · · f 729.616.69
in 1902 op f 189.219.265 bij een totaal cijfer aan
uitgaven van. . . . . . . . . . . . " 733.806.31
in 1903 op f180.099.71 bij een totaal cijfer aan
uitgaven van. . . . . . . . . . . . " 765.643.62~
in 1904 op f 238.446.91 bij een totaal cijfer aan
uitgaven van. . . . , · . . . · · · Tl 794.960.975,
in 1905 op f246.237.56 bij een totaal cijfer aan
uitgaven van. . . . . . . . . . . . " 840.656.055
in 1906 op f 288.580.27 bij een totaal cijfer aan
uitgaven van. . . . . . . . . . . . " 896.441.86
ill 1907 op f 220.459.155 bij een totaal cijfer aan
uitgaven van. . . . . . . . . . . .." 920.428.41i
in 1908 op f 381.203.785 bij een totaai cijfer aan
uitgaven van. . . . . . . . . . . . ,,1.076.227.98 5
terwijl de raming is:
over 1909 f 361.989.636 bij een totaal cijfer aan
uitgaven van. . . . . . . . . . . . ,,1.031.152.over 1910 f 310.790.- bij een totaal cijfer aan
uitgaven vall. . . . . . . . . . . . " 966.995.over 1911 f 350.063.- bij een totaal cijfer aan
uitgaven van. . . . . . . . . . . . ,,1.005.997.over 1912 f 416.942.- 1) bij een totaal cijfer aan
uitgaven van. . . . . . . . . . . . ,,1.107.332.en over 1913 2) f 354.739.- bij een totaal cijfer
aan uitgaven vall . . . . . . . . . . ,,1.055.291.Bovendien komen ten laste van het moederland tie onderstaande uitgaven op de begrooting van het departement van
kolonien in verband met de kolonie Curacao:
Op de begrooting
voor 1912:
Wedde en verblijfkosten van den Gouverneur,
alsmede daarmede ill verband staande uitgaven f 20.509.1) Vermeerderd met de kosten van de verbetering van de haven.
2) Zooals de Kolouiale Raad deze begrooting heeft vastgesteld.
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Pensioenen van oud-Gouverneurs ell hunne
weduwen over 1912 en afgesloten dienstjaren
f 7.343.Kosten van de landmacht tot bescherming van
de kolonie gevorderd
" 199.100.Pensioenen, wachtgelden, gagementen, gratificatien, uit te keeren na diensteindiging, onderstanden en bijdragen in de kosten van geneeskundige behandeling van personen, behoord
hebbende tot de landmacht, alsmede pensioenen,
van hunne weduwen; en kosten van hun verblijf
in het Koninklijk Koloniaal Militair Invalidenhuis
op Bronbeek over 1912 en wat de pensioenen
en gagementen betreft ook over afgesloten jaren " 33.300.Eene verhooging alzoo over 1912 met f260.252.-, gemiddeld
over de laatste vijf jaren ruim f 250.000.-. 1)
Laat men echter deze laatste cijfers buiten beschouwing,
reeds dan blijkt tusschen uitgaven en inkomsten eene zoodanige
wanverhouding te bestaan, dat eene benoeming van den financieelen toestand als niet-rooskleurig verre van overdreven is. Te
minder wanneer men, de jaarlijksche uitgaven aan eene nadere
beschouwing onderwerpende, moet constateeren, dat aan die
zijde geen betering te wachten is. Nemen wU de cijfers van de
begrooting voor 1912, zooals die zijn vastgesteld bij de wet van
9 Februari 1912, naar de verschillende afdeelingen en over
iedere afdeeling afzonderlijk:
Curacao
Gewestelijk bestuur.
Justitie en politie.
Geldelijk beheer
Eeredienst en onderwij s .
Plaatselijke kosten

Openbare werken ,

f 69.192.- f

"
"
"
"
"

46.875.53.202.101.060.105.355.203.235.-

Bonaire

Aruba

"
"
"
"

,.

6.385.2.715.7.050.15.870.8.355.5.750.-

f

"
"
"

"
"

6.070.2.190.6.904.11.875.11.180.9.285.-

St. Martin

f

"
"
".,

7.315.3.800.5.450.15.120.6.475.7.5GO.-

Saba
4.230.990." 2.865." 1.0.550.",. 4.540.3.280.-

f

"
"
f 578.919.- f 46.125.- f 47.504.- f 45.720.- f 26.455.-

rrotaal

St. Eustatius

f

4.590.-

,. 3.110."
"
"

"

3.815.8.085.8.630.3.860.-

f 32.090.-

1) Verder is in West-In die, voor Suriname en Curacao een oorlogsschip
gestationneerd.

f 97.78!.59.680.-

" 79.286.-

"

" 162.560." 144.535." 232.970.-

f 776.813.-
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Hierbij komen nog eenige uitgaven voor de geheele kolonie, nl. :
4.500.Gewestelijk bestuur. f
Politie. . . . . . " 45.000.Plaatselijke kosten. . " 76.500.Pensioenen, enz. . . ,,184.519.Onvoorziene uitgaven ,,20.000.Totaal f 330.519.Na deze dorre cijfers, die velen misschien slechts vluchtig
zullen inzien, mogen enkele nadere mededeelingen daaromtrent
niet onwelkom ter afwisseling en niet ondienstig tel' toelichting
geacht worden.
Gewestelijk besiuur. Begrijpelijkerwijs komt een onevenredig
groot deel del' kosten in deze en de beide volgende afdeelingen
ten laste van het hoofdeiland, waar de zetel van het bestuur
is gevestigd. De tractementen, in deze cijfers opgenomen, z\jn
zeer laag.") Het hoogste salaris, dat ten laste van de koloniale
kas wordt genoten, dat van den Procureur-Generaal bU het
Hof van J ustitie, bedraagt f 6.000.-. De leden van den Raad
van bestuur (eene soort Raad van State), van den Kolonialen
Raad, onderscheiden permanente en tijdelijke commissien
verrichten al hunnen arbeid zonder eenige vergoeding. De
verloven der ambtenaren vallen eerst na 10 dienstjaren, deovertochts- en uitrustingsgelden van de weinige nit Nederland
komende ambtenaren zullen ook de duurte niet aanbrengen,
de laatsten zijn zelfs absoluut onvoldoende.")
Justitie en Politie. 8) De rechtspraak op de eilanden buiten
Curacao geschiedt bijna geheel kosteloos. De gezaghebbers
zijn kantonrechters en voorzitters van de Raden van justitie..
slechts de rechter van instructie bij deze colleges geniet eene
onbeteekenende toelage. In den politiedienst wordt goeddeels
voorzien door militairen van het garnizoen, waardoor slechts
een toeslag op de soldij ten laste van de kolonie komt,
1) Zie bladz. 418.
2) Op de overtochtsgelden zou bezuinigd kunnen worden; aan de K. W. I.
M. wordt (400.- per passagier betaald, terwijl de passage met de HamburgAmerika Linie slechts (275.- bedraagt.
3) Zie bladz, 418 over het Hof van J ustitie.
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Geldelijk beheer. Onder de cijfers van deze rubriek zijn ook
begrepen de kosten van posterijen en telegrafie, niet onbelangrijk voor het vervoer van brievenmalen, en die van het toezicht
op gouvernementseigendommen.
Berediensi en onderwijs. AIle gezindten, de Vereenigde
Protestantsehe Gemeente, de Roomsch-Katholieke kerk, de
Nederlandsch-Portugeesch- en de Nederlandsch-Hervormd-Israelitiesche Gemeente, de Hervormde Gemeente, hetMothodistengenootschap, tot zelfs een Anglikaansch geestelijke, trekken
nit's lands kas. Zoo ergens dan is hier bezuiniging mogeIijk.
'I'wee predikanten, gesalarieerd met t 4000.- en (3400.-, voor
de V. P. G. op 't hoofdeiland, waar des Zondags slechts eenmaal
godsdienstoefening is, in den regel voor nog geen vijftig
menschen, en waar veler Protestantisme zich niet anders
openbaart dan als een anti-Roomsch-zijn, is al te zeer in het
oog loopende overdaad.
Plaatselijke onkosten. Havendienst, geneeskundige dienst,
quarantaine-dienst en landbouw z\jn de voornaamste onderdeelen
dezer afdeeling.
Openbare uerken. Ruim f 100.000.- hiervan komt op rekening
van de haven van Curacao.

Wil men dell financieelen toestand goed beschouwen, dan
is naast eene overweging vall de uitgaven, gelijk wij hierboven
gaven, een grondig inzicht in de ontvangsten noodig. Daarbij
komt aan de orde de vraag, of eene stijging van de middelen
de toename del' uitgaven althans niet al te angstwekkend maakt.
En ook deze andere vraag, of voor de toekomst gunstige verwachtingen mogen gekoesterd worden. Deze laatste konden
wij reeds eenigszins onder de oogen zien, toen wij den economischell toestand van de kolonie bespraken. Toch zal in dit gedeelte
weder een en ander maal gelegenheid zijn eenige woorden aan
de beantwoording van deze vraag te wijden, Wij moeten echter
volstaan met ramingcijfers, de rekeningen over 1909, 1910 en
1911 en 1912, over welke jaren w~j ons onderzoek zullen uitstrekken, Zijll of nog niet bij de wet vastgesteld of staan ons
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niet ten dienste. Ret is niet onwaarschijnlijk, dat deze cijfers
beter den tegenwoordigen toestand weergeven, dan de rekeningcijfers over de vroegere jaren.
De kolonie onderschcidt hare inkomsten in belastingen, ten
getale van 14, en in inkomsten van onderscheiden aard, 24
in aantal.
De eindcijfers del" middelen waren op de begrootingen van
1909-1912:
1909

a. belastingen.
b. inkomsten van onderscheiden aard .

1910

1911

1912

f 419.775.- f 435.675.- f 450.625.- f 466.800.- 312.895.- - 220.530.- - 227.309.- - 223.590.f 732.670.- f 656.202.- f 677.934.- f690.390.-

Ret groot verschil in b tusschen 1909 en andere jaren vindt
zijne oorzaak in eene post van f 95.000. -, in 't genoemde jaar
eene bate van den verkoop van een gedeelte del" kapitalen,
afkomstig van het W est-Indisch pensioenfonds.
De inooerrechien zijn het voornaamste middel van inkomsten.
Van 1909 tot 1912 valt in de boven gegeven cijfers hiervoor
eene voortdurende stijging waar te nemen: 1909 f 129.000.-,
1910 f 139.000.-, 1911 f 146.500.-, 1912 f 150.750.-.
Hetzelfde is het geval met den accijns op gedistilleerd} wijn en
bier: f 107.700.--, f 112.700.-, f 127.300.-, f 146.600.-.
De raming der loodsgelden is vrijwel constant op f 28.000.-

voor Curacao en Aruba; voor de andere eilanden zijn memorieposten uitgetrokken.
Heel wat minder gunstig staat het met de g1'ondbelasting en
met de gebruiksbelasting. De cijfers hiervoor zijn respectievelijk
f60.900.-, f60.900.~, f53.100.-, f50.000.- en f19.600.-,
f 19.600.-, f 22.400.-, f 20.300.
De inkomstenbelasting blijft, ondanks eenen belangrijken achteruitgang op St. Martin ell Saba, ongeveer gelijk op f 22.500.-.
Ret vergunningsrecht is van f 20.350.- verminderd op
f17.600.-.
De andere belastingen zijn: accijns op geslacht, zegelbelasting,
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orerdrachtsbelastimq, belasting op openbare »erkoopinqen van roerend
goed) belasiinq op loterijen en successiebelasting; deze zijn van

minder belang. Alles te zamen vertoonen de inkomsten uit
belastingen blijkens de gegeven tabel eene geleidelijke, niet zeer
groote stijging.
Zoo gunstig is het nog niet gesteld met de inkomsten van
onderscheiden aard, waarvan wij ook eenige meer in bijzonderheden willen nagaan. Het verschil van f 3769,- ill totaal
tusschen 1911 en 1912 vindt zijne voornaamste oorzaken in het
ontbreken van eene post van f5600.- op de begrooting van 1912,
in de beide onmiddellijk voorafgaande jaren vermeld voor
opbrengst van de exploitaiie van de op het domein aanwezige dividivi-

cultures op Bonaire, in eene mindere raming van de inkornsten
del' posterij op Curacao ad f 2000.-, van de schoolgelden ad
f 1100.-, van de draadlooze teleqrafie ad f 2400.-, van de
'rente van rerleende credieten ooor landbouw en damaanleg en
afbetaling op die voorschotten ad f 854.- (op St. Eustatius is
hier eene stijging van f 210.- tot f 600.- waar te nemen),
tegenover verhoogde ramingen van de opbrengsten der cultures 1)
met f 5000.- van de concessierechten met f 500.- en van de
huur van landsgronden en domeinen met f 2435.-.

Het onderstaand staatje is eene vergelijking van de ramingen
der voornaamste inkomsten van onderscheiden aard:

,
Inkomsten der posterij .
Uitvoer van mijnproducten 2) •
Schoolgelden 3)
Huurvan landsgronden en eigendommen
Rente van verleende credieten voor landbouw en damaanleg en afbetaling op
die voorschotten .
Inkomsten van de Curacaosche bank
,
Concessierechten 4)

1)
2)
3)
4)

1909

1910

1911

1912

f 54.300.-

f 50.000.-

f 50.000.-

f 48.000.-

" 13.500." 13.800.9.615.-

" 13.500.- 14.500." 10.200.-

" 13.500." 14.500." 11.500.-

" 13.500." 13.500." 13.935.-

4.340.-

5.930."
" 10.000." 37.000.-

5.154."
" 10.000." 37.500.-

4.300."
" 10.000." 38.000.-

"

" 9.000."
" 37.000.-

AIleen op Bonaire en St. Eustatius.
AIleen op Curacao (f 500.-) en op Aruba (f 13.000.--).
AIleen voor Curacao, verder pro memorie.
AIleen voor Curacao (f2000.- in 1912) en op Aruba (f36.000.- in 1912).
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St. Martin brengt een uitvoerrecht van zout op, van 19091912 jaarlijks geraamd op f 3000.-. De andere inkomsten van
onderscheiden aard zijn: boeien, emolumenten, berqloon van
petroleum e. d., huur van qoucernemenie-entrepote, uitvoerrecht op
mijnp'roducten, registratierecht, vleeschhal, agio op »erkochie wissels,
terugbetaling door de teleglraafkabelmaatschappij van gelden, tel"
zake van de haar »erleende garantie uit de koloniale kas ontvangen,
en opbrengst van de telefonische verbinding op Curacao.
Voordeelig ziet het er met deze inkomsten niet uit. Gemiddeld
mogen zij over de laatste vier jaren nog eene stijging aanwijzen
van
f 1000, van veel beteekenis is dit niet. En niemand zal
kunnen ontkennen, dat de toename der uitgaven in geen redelijke verhouding staat tot de onbeteekenende stijging van de
gezamenlijke bronnen van Iukomsten.l)

+

Op eenige der hierboven gcnoemde inkomsten voIgt hier ten
slotte nog eene korte aanteekening met het oog op de vraag
naar de mogelilkheid van eene belangrijke verhooging der
inkomsten in de toekomst.
Van de ineoerrechien 2) noemen wij er eenige: aardappelen
f 1.- per 100 K.G., fijne beschuit 10 % van de waarde, automobielen 10 0/0' boter f 7.50 per 100 K.G., glas en glaswerk,
aardewerk en porcelein (behalve dakpannen, metselsteenen en
vloertegels) 10 0/0, kaas f 5.- per 100 K.G., mars { 0.10 per
64 L., matsmeel f 0.25 per 90 K.G., tarwe en roggemeel (0.50
1) Men vergelijke voor de destijds heerschende malaise de cijfers omtrent
de middelen over het derde kwartaal 1912 met die over het zelfde tijdvak
in 1911. Voor de Benedenwindsche eilanden krijgt men dan: op Curacao
f 735.31 mindel' op een totaal van f 137.044.441/ 2 , op Aruba f 5.226.47 1/ 2
mindel' op een totaal van f 13.551.81, op Bonaire f 4.270.87 op een totaal
van f 5.080.17. Van de Bovenwindsche eilanden wijst aIleen St. Martin eenen
vooruitgang aan. De totale achteruitgang in den genoemden tijd bedraagt
op f 163.904.391/ 2 f 9.919.37.
2) De doorvoer is vrij van rechten, de uitvoer ook, behalve van deIfstoffen en van door natuurvorming in of boven den grond aanwezige meststoffen, en van eenige andere goederen: van zout voor St. Martin 10 0/0,
van mijnproducten 4 % voor den uitvoer boven eene voor de ontginning
door den Gouverneur vrijgestelde hoeveelheid.
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per 90 K.G., meubelen 10 0/ 0 , petroleum f 0.80 per 100 L.,
runderen f 7.50 per stuk, rijst f 1.- per 100 K.G., rijwielen
10 0/0' sigaren f 0.40 per 100 stuks, suiker per 100 K.G. f 1.voor witte-, f 2.- voor bruine-. Van bijne aIle overige
artikelen, voorzoover niet vrijgesteId, is het invoerrecht 3 0/0
van de waarde.
Accijns op gedistilleerd. Vastgesteld in 1908 1) ten bedrage
van f 25.- per H.L. bij 15 0 C. met 50 % zuivere alcohol.
Accijns op wijn. Voor champagne- en andere moesseerende
wijnen 50 cent per liter, voor andere wijnen 20 cent per liter.
Accijns op bier bedraagt 5 cent per liter.
De grondbelasting bedraagt voor de gebouwde eigendommen
op Curacao, Aruba en Bonaire 6 tiende ten honderd, voor de
andere eilanden 1/2 ten honderd van de belastbare waarde;
voor de ongebouwde eigendommen 1/2 ten honderd.
Gebr·uiksbelasting. Grondslagen zijn huurwaarde, paarden,
automobielen (f 50.-), rijwielen, piano's (f 3.-), orgeis (f5.-),
en electrisch licht (f 1.- per licht). Eene huurwaarde beneden
,( 120.- op Curacao, f 80.- op Aruba, St. Martin en Saba en
f 60.- op Bonaire ell St. Eustatius is vrij. De belasting bedraagt
5 % van de belastbare huurwaarde minus f 52.- voor Curacao
f 28.- voor Aruba, St. Martin en Saba en f 16.- voor Bonaire
en St. Eustatius. Voor paarden moet op de benedenwindsche
eilanden betaald worden f 20.- VOOI' 1 paard en f 25.- voor
elk paard meer, op de bovenwindsche eilanden flO.- per stuk.
De belasting bedraagt voor een motorrijwiel f10.-, voor andere
rijwielen voor een persoon f 5.-, voor meer dan een persoon
f 7.50.
Inkomsienbeiaetinq. De geldende regeling is in 1906 ingevoerd
met gelijktijdige afschaffing van de belasting voor de weerbaarheid. Vrijgesteld zijn inkomens beneden f 600.-. Van
f 600.- tot f 1500.- wordt betaald van f 2.- tot f 10.30, van
·f 1500.- tot f 3200.- van f 13- tot f 36.10, van f 3200.1) Evenals de andere accijnsen en de invoerrechten en de meeste overige
belaetingen.
28
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tot f 5000.- van f 41.20 tot f 68.65, van f 5000.- tot f 7300.van f 76.45 tot f 115.95, van f 7300.- tot flO.300.- van f126.95
tot f 184.70, van f 10.300.- tot f 23.300.- vall f 208.70 tot
f 523.20, en voor elke verdere toeneming van het inkomen met
f 2000~- is f 55.- verschuldigd.
De accijns op geslacht is voor een rund van 8 maanden of
ouder op Curacao f 3.-, op de andere eilanden f2.-, voor een rund
van beneden 8 maanden f2.- en fl.25, voor een varken (0.75,
voor een schaap (0.35, voor een geit ( 0.25.
01.'erdrachtsbelasting: 2 °/0.
Aan het registratierecht zijn behoudens de uitzonderingen
onderworpen: 1°. de acten van notarissen, 2°. vonnissen van
onteigening ell van toewijzing bij executie, 3°. de acten van
deurwaarders, 4°. aIle onderhandsche en buitenlands opgemaakte
bewijsschriften. De belasting bedraagt f 1.- voor elk geschrift.
Uit het bovenstaande blijkt weI, dat de belastingdruk niet
zwaar is. Maar toch zal het moeilijk zijn, meer uit de kolonie
te halen in de tegenwoordige omstandigheden. Hierop wijst
ook, dat bijna alle belastingwetten uit de laatste jaren dateeren.
En de veelzins dure levenswijze gaat niet mindere eischen
stellen.
De toestand kan toch beter worden? Ret zal wel mogeliJk
zijn, doch dan in den wanhoopszin, waarin men een: alles is
ten slotte mogelijk! uit. Op landbouwgebied is veel beproefd
met weinig resultaat. Van den handel en van de scheepvaart is
niets met eenige zekerheid te zeggen. De vlechtindustrie schijnt
inderdaad iets te beloven. Ret is teekenend voor de zorg, die
men voor Curacao gehad heeft, dat reeds voor 300 jaren het
eiland om zijne langdurige droogten nutteloos werd geacht,
en sedert van overheidswege zelfs voor de drinkwatervoorziening niets afdoende tot stand is gebracht. Wie nu weer zoo
rampspoedige tijden meegemaakt heeft,kan moeilijk vroolijker
toekomstmuziek doen hooren. Ret is waar, dat soms nieuwe
ondernemingen verrijzen, dat van het herleven van oude gesproken wordt; eene struisvogelcultuur is dit jaar begonnen,
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eene hervatting van de ontginning der Santa Barbara-phosphaatmijnen schijnt niet veraf te zijn, maar ook dan nog,
wanneer meer handen werk vinden, en de gelden ruimer
vIoeien, is nog zooveel hoognoodigs in de kolonie te doen ter
verbetering van den economischen toestand en ter verheffing
van het zedeIijk peil der bevolking, dat men aan eenen toestand
van welvaart vooreerst nog weI niet toe zal zijn.
Men loopt weg met Oost- Indie, aan Suriname worden tonnen
gouds ten koste gelegd, zou het niet tijd worden, dat Nederland
zich ook eens rekenschap gaf van zijne verhouding tot dat
stiefkind onder zijne kolonien, tot Curacao ?

Curacao, Augustus 1913.

Economische Kroniek.
DOOR

MR P. A. DIEPENHORST.

Tentoonstellingen. De Landbouwtentoonstelling.
Moderniseering van den Nederlandschen Landbouw.

Ret jaar, dat voorbijging was het jaar del' tentoonstellingen.
Helkleurige letteren vooraan de Amsterdamsche trams riepen
de meelevende burgeren op tot bezoek aan een drietal exposities:
E.N.T.O.S., De V1 0 UW en I.G.T.A. Dat betrof nog maar alleen
de hoofdstad. Evenwel werden daarncvens in de provinciesteden
tientallen tentoonstellingen georganiseerd en met sprekende
veeltalige reclamemiddelen zocht men het buitenland te trekken
tot het ongekend groot aantal "exhibitions", dat "plan 1913"
in het leven riep. Een oord, dat iets voelde voar zijn eel", was
aan zijn locaal fatsoen verplicht, te gaan "tentoonstellen".
Is het wonder dat onderscheidenen ten onzent iets voelen
van de kwaal, waaraan DR. ALFONS PAQUET in zijn interessant
werk Das AusstellungsprobleTn in der Volksicirtschaft (Jena, 1908)
een breed hoofdstuk wijdt: de Ausstellungsmildigkeit~
Wat van die tentoonstellingen te denken? Een besten naam
hebben ze in onderscheidene, ook in Christelijke, kringen niet.
Wie glimlacht niet als een geestdriftig bewonderaar ze prijst
als "die okumenischen Concilien del' Industrie,. Wissenschaft
und Kunst"? Kermissen del' ijdelheid z\jn ze veelszins geworden,
Niet om de energie en scheppingsgave del' producenten te bewonderen, maar om wufte genotzucht te bevredigen worden ze
bezocht. Ret aantal bezoekers van E.N.T.O.S., hetwelk zich door
de aantrekkelijkheden van het Lunapark bekoord wist, overtrof
vel' het cijfer dergenen, die zich in de wonderen del' scheepsbouwkunst verlustigden.
Daar schuilt waarheid in die klacht, De vermakelijkheden
nemen al sterker bij menig tentoonstellingsplan een overheerschende plaats in. Zeker, reeds van haar eerste ontstaan af is
1
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gepoogd de stroeve ernst van den zakenman door opwekkende
verstroolrng of prikkelende merkwaardigheid te verzachten. Ret
bezoek aan de wereldtentoonstelling te Chicago werd niet weinig
bevorderd door de aanwezigheid van een nakomeling van
Christophorus Columbus. Vooral congressen, die met de tentoonstellingen worden verbonden, zorgden reeds vroeg voor vreedzame afleiding. Op de wereldtentoonstelling van Parijs in 1889
werden 69 congressen gehouden, terwijl op die van St. Louis
het aantal de 400 overschreed.
Dit alles geschiedde in aIle eer en deugd en geen ernstfest
burger zal het laken. Maar bij de moderne tentoonstellingstechniek zijn de vermakelijkheden niet langer bijzaak doch het
beslissend element, dat 11et welslagen beheerscht. Menigmaal is
de entree tot de tentoonstelling slechts 11et vijgeblad om kermisbezoek te bedekken.
Opmerkelijk is hoe in een officieele aankondiging van eene
tentoonstelling, in 1909 te Stockholm gehouden, de woorden
voorkwamen: "Verreweg' het gewichtlgste is een publieke dansplaats, in welks midden een keurige kapel voor opwekkende
walzen zorgt. Sociaal standenverschil is er niet. Iedere week
kan men er Prinses Ingeborg met haar gemaal, Prins Karel,
den broeder des Konings met verschillende leden der hofhouding
zien dansen. Heel Stockholm gebruikt zijn vrije uren om naar
de tentoonstelling te gaan en die daar te passeeren".
Zoo ligt in de tentoonstellingen veelszins de bevrediging van
de om "circenses" roepende schaar.

***

Weet men zich voor die ontaarding te hoeden, de vermakelijkheden binnen gepaste grenzen te houden, dan kan van een
ernstig opgezette tentoonstelling goede werking uitgaan. Onderscheidene volkshuishoudkundigen hebben haar beteekenis voor
het economisch leven hoog geschat. De plannen van FOURIER
en ook van LE PLAY met hun "exposition perpetuelle" waren
te phantastisch om tot practische verwezenlijking te kunnen
komen. Bezadigender en deeger waardeering wordt bij MICHEL
CHEVALIER aangetroffen.
Zeker ook van zuiver-economisch standpunt zijn er bedenkingen. Menig fabrikant wordt door eene tentoonstelling verleid
tot het vervaardigen van schitterende, de bewondering opwekkende, maar onverkoopbare waren. Menige uitvinding werd tot
schade van uitvinder en volk al te vroegtijdig gemeengoed.
Zoo zijn er meer bezwaren, maar toch vallen ze weg bij de
voordeelen, welke eene doeltreffend ingerichte expositie oplevert.
Nieuwe verkeersbanden worden gelegd; de connecties vermeerderen; het afzetgebied voor de waren wordt vergroot. Op
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nieuwe vindingen wordt de aandacht gevestigd. Tekortkomingen
en gebreken in het voortbrengingsproces worden schel belicht.
De toestand van een of ander bedrijf wordt zoo in sprekend
en leerzaam beeld gebracht.

***
Een zoodanige expositie, die aan de allerhoogste eischen voldeed, was de Landbouwtentoonstelling, welke in September 1913
te 's-Gravenhage werd gehouden. Uitwendig was er weinig dat
den genotzieken oppervlakkigen bezoeker kon bekoren. AIleen
de romantische ligging in Scheveningen's grillige duinenrij
boeide ongemeen het oog. AIle inrichting van vermaak was
gebannen. Op drukke dagen kostte het zelfs moeite om in de
allereerste nooddruft des lichaams naar behooren te voorzien.
Niettemin was het eene schitterende expositie, die voor de
kennis van den Nederlandschen landbouw rijke leering afwierp;
vooral bij vergelijking met den staat van zaken waarop eene
vorige weidsche tentoonstelling, een dertigtal jaren terug in
Amsterdam, somber maar treffend licht wierp.
Ret was toch een droeve tijd voor onzen Nederlandschen
landbouw, welke in 1878 aanving en in een groot deel der
tachtiger jaren stand hield. In Amerika waren duizenden onontgonrien bunders in vruchtbare landouwen herschapen en
voor cultuur in gereedheid gebracht. De graanproductie werd
tot enorme hoogte opgevoerd, de Europeesche markt met
Amerikaansche tarwe overstroomd en daardoor onze vaderlandsche landbouw geplaatst voor een crisis, die aan tal van boeren
bange zorgen bracht.
Toen de crisis nog niet ten einde was werd op Woensdag
27 Augustus 1884 te Amsterdam, na een toespraak van Mr. Sickesz,
geopend de Internationale Tentoonstelling van Landbouw, wier
invloed op de ontwikkeling van de toestanden ten onzent niet
licht kan worden overschat. Immers deskundigen liet de gedachte niet los, dat bij vergelijking van hetgeen de Nederlandsche landbouw ten toon stelde en van wat uit het buitenland tot
ons kwam een pijnlijk tekort voor onze nationale kracht moest
worden vastgesteld.
De hand moest aan den ploeg geslagen om uit onze achterlijkheid te geraken, - dat voelden vroede mannen, die beseften, dat er op landbouwgebied voor Ncerland een toekomst was
weggelegd. Dat voelde ook onze Regeering, die sindsdien, meer
dan voorheen, van haar hartelijke belangstelling voor deze
allerbelangrijkste bestaansbron blijk gaf. De eerste Staatscommissie
roor den Landbouw werd in 1886 ingesteld en sindsdien ving
aan een nieuw tijdperk van kloeke staatszorg, die het particnlier
initiatief opwekte tot een krachtsontplooirng, als schier op geen
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enkel ander gebied is aanschouwd, en welke voor onze nationale
welvaart de schoonste vruchten afwierp.
Welnu, in 1913 werd wederom eene Internationale Landbouwtentoonstelling gehouden, thans te 's-Gravenhage. In gansch anderen tijd, in dagen van opgaande conjunctuur, die gewagen
van hoogen bloei voor ons boerenbedrijf.
Niet aIleen echter de kansen, de tijdsomstandigheden zijn
gewisseld maar ook het landbouwbedrijf zelf heeft een algeheelen omkeer ondergaan. Reeds de vergelijking van het beeld,
dat men zich bij het lezen del' verslagen van de Tentoonstelling van 1884 vormt en den aanblik, dien de expositie, thans
te 's.. Gravenhage gehouden, biedt, spreekt van die gedaanteverwisseling.
Daar heeft zich in de laatste jaren een snelle revolutie in
ons landbouw-bedrijf voltrokken, die nog weI niet geheel is
uitgewerkt, maar wier hoofdtrekken toch duidelijk zijn te ontwaren. Geen wonder, dat de laatste Staatscommissie »oor den
Landbouw, de tweede, zich met dit opmerkelijk verschijnsel
uitvoerig bezig hield en voor de kennis van de moderniseering
van den landbouw bracht zij kostelijk materiaal bijeen.
Met haar lijvig Rapport tot gids gaan wij op enkele belangrijke factoren, welke die nieuwe gestalte van den landbouw in
het leven roepen, de aandacht vestigen.
* *
*
Eerst enkele algemeene opmerkingen vooraf.
Wondere dingen zijn er in de jongste tijden op agrarisch
gebied gebeurd. De menschelijke heerschappij over de natuur
is zoo sterk voortgeschreden, dat bij niet weinigen twijfel rees
of in het landbouwbedrijf niet 's menschen meesterschap over
de natuur mag worden geboekt en ontkend dat goddelijke
majesteit hem bij het benutten van den bodem aan onverbiddelijke grenzen bindt.
Daar is een droeve wet, die tragisch aan de machteloosheid
vall den mensch herinnert. Ret is de wet van de afnemende
bodemopbrenqst. Tegen haar heeft zich in de laatste jaren meer
dan een hartstochtelijk pleidooi gericht en is het met name
DR. JOSEPH ESSLEN, die onvermoeid alle aanslagen op dit
klassieke leerstuk zoekt af te weren.
TURGOT heeft het eerst, zij het dan ook al in nateven vorm,
dit belangrijk economisch versehijnsel zoeken te ontleden,
wanneer hij aldus redeneert: De bodem heeft slechts eene
beperkte vruchtbaarheid. Werpt men zaad op een maagdelijk
stuk grond, zonder eenige verdere bewerking, dan zal dit bitter
weinig vrucht opleveren en beduidt zulks vrijwel verloren
kosten. Maar wordt de bodem een weinig bebouwd, dan gaat
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de opbrengst al aanmerkelijk vooruit; een tweede en derde
bearbeiding verdubbelen en verdrievoudigen de opbrengst niet,
maar maken haar vier, ja weI tienmaal zoo groote De oogst
vermeerdert in veel sterker verhouding dan de kosten toenemen,
totdat een zeker punt bereikt wordt, waar de opbrengst in
verhouding tot de uitgaven haar maximum bereikt heeft. W ordt
dit punt overschreden en steekt men nog meer kosten in den
bodem, dan zal, wel is waar, de oogst nog toenemen, maar
voortdurend in al mindere en mindere mate, totdat het
moment komt, waarop de vruchtbaarheid van den bodem is
uitgeput en de kunst niets meer vermag; dan kan eene verdere
kosten-besteding niets meer aan de opbrengst toevoegen.
Niet onverdienstelijk is de beeldspraak, welke EDUARD DAVID
bezigt. Hij bedient zich van het beeld van een trap en zegt
dan: Bij iedere verbetering van den grond, bij elke verhoogde
kostenbesteding en intensieveren bouw komt de ruime opbrengst
een sport hooger op de productie-trap. Bij de alleruiterste
intensiteit wordt het platvorm van de absoluut hoogste opbrengst
bereikt, maar lang voordat men tot dit platvorm genaderd is,
houdt voor den practischen landbouwer het trappenklimmen op
voordeelig te zijn. "Terwiji de produciie-oermeerderinq geleidelijk
opwaarts de trap bestijgt, beschrijft daarentegen de producti'viteit
eene curve, wier hoogste stijging verre beneden het platvorm
van de absoluut hoogste opbrengst ligt".
De bedoeling is duidelijk. De menschheid is afhankelijk van
de geaardheid van den bodem, voelt bij zijn bearbeiding sterk
hoezeer hoogere macht hier onoverkomeIijke beperkingen oplegt.
Vanaf een bepaald punt roept in den landbouw toenemende
kostenbesteding niet meer een daarmee evenredig stijgende
opbrengst in het leven.
Menschelijke vindingskracht en arbeidzaamheid baat dan niet
meer. De machtige mensch staat machteloos. En tegen die
machteloosheid kwam hartgrondig protest van hen, die de wet
del' afnemende opbrengst loochenden.

***

Uit de socialistische gelederen rees niet het minst scherp
verzet. MARX verwerpt met hooghartig gebaar het verachtelijke
"Schuldogma". BEBEL hoont de wet als "eene Malthus'sche
Schrulle", een frats, die door wetenschap en ervaring weerlegd
is en proclameert deze nieuwe wet: "de opbrengst van een
landstuk staat in directe verhouding tot de op datzelve aangewende menschelijke arbeidskracht en de daarin doelmatig
gestoken meststoffen". Ook KAUTSKY en anderen oordeelen in
gelijken geest.
Optimisten verhalen van den triomf del' natuur, die zich eerst

ECONOMISCHE KRONIEK.

441

ten volle zal openbaren, wanneer door dichter bevolking de duizenden handen, die haar onderwerpen, zijn vermenigvuldigd. HENRI
GEORGE verkondigt hier weI het meest blijmoedige enthousiasme
als hij het telkens herhaalt: "De Schepper stort zijn gaven
voor ons uit, overvloedig en genoeg voor allen. Maar als varkens
die om voedsel twisten, vertreden wij ze inhet slijk - vertreden ze in het slijk, terwijl wij er om vechten en elkaar
verscheuren I" De slechte maatschappelijke orde onderdrukt de
productieve krachten; werd de particuliere grondeigendom
afgeschaft, in plaats van eene grasspriet zouden er tien oprijzen
en in blijde verrukking profeteert hij: ,,:~Iet stoom en elektriciteit
en de nieuwe machten uit den vooruitgang geboren, zijn krachten
de wereld binnengetreden, die of ons zullen drijven naar een
hoogeren trap van ontwikkeling of OTIS zullen overweldigen,
gelijk vroeger yolk na yolk en beschaving na beschaving
overmeesterd zijn geworden. - Denk eens aan de krachten
die thans verloren gaan; aan de onafzienbare velden van kennis
en wetenschap die nog onderzocht moeten worden; aan de
mogelijkheden waarvan de wondervolle uitvindingen dezer
eeuw ons slechts een voorgevoel geven. Is het gebrek te niet
gedaan; de, hebzucht in edeler hartstoeht herschapen; neemt
de broederzin, die uit de gelijkheid wordt geboren, de plaats
in van afgunst en vrees, die thans de menschen tegen elkander
in het harnas jagen; is de geestellike kracht ontboeid tengevolge
van toestanden, die aan den nedrigste levensgenot en vrijen
tijd schenken,wie zal dan de hoogte weten, waartoe onze
beschaving zal kunnen opstijgen? Woorden schieten hier voor
de gedachten tekort! Ret is de gouden eeuw, waarvan de
dichters hebben gezongen en de van geestdrift blakende zieners
in beelden hebben gewaagd. Ret is het luistervol droomgezicht,
dat steeds den mensch heeft achtervolgd, met hemeleehen glans
omstraald. Ret is wat hi]: heeft gezien, wiens oog op Patmos
in geestverrukking werd gesloten. Ret is het hoogste punt des
Christendoms, de stad Gods op aarde, met hare muren van
jaspis en hare poorten met paarlen bezaaid! Ret is het rijk
van den Vredevorst!".
Ook andere dan deze blijde enthousiasten behooren tot de
protesteerenden. Bezadigde vorschers hebben op grond van
moeizame proefnemingen en diepgaande chemische studien,
aan de wet der afnemende opbrengst hunne sympathie onthouden
En toch, hunne positie staat zwak en wie de gewisselde
strijdschriften gadeslaat, moet erkennen dat wezenlijke argumenten tegen dit reeds voor het natuurlijk gevoel aannemelijk
leerstuk zeer weinige zijn aangebracht. De tendens tot "diminishing returns" werd al gevoeld, toen Abram en Lot uit
elkander gingen, wijl het land hen niet droeg om samen te
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wonen, daar hunne have vele was. Bitter is de ervaring geweest
van hen, die dachten dat iedere bodemverbetering grootere
opbrengst verzekerde. FREDERIK DE GROOTE, die zijn rekeningen
verscheurde om de groote verliezen van zijn proefnemingen
te verbergen, ondervond het aan den lijve.
Onverzwakt moet de wet der afnemende bodemopbrengst
worden gehandhaafd, niet getornd mag worden aan de onmacht
van den mensch om den bodem boven zekere grens tot meerdere
productiviteit op te voeren. WeI echter kan gereedelijk worden
toegestemd dat sommige aanhangers dezer wet zich van haar
invloed te zwartgallige voorstelling hebben gemaakt en niet
voldoende oog hebben gehad voor de verhoogde cultuur en
andere factoren, die hare werking opschorten en verzachten.
In het samenstel van oorzaken, dat de moderniseering van
den landbouw bewerkte, liggen verschillende momenten welke
de werking van deze wet van de afnemende opbrengst
matigden.

***
Intellectualisten zijn wij niet en we denken er niet aan om
in vermeerdering alleen van verstandelijke ontwikkeling het
geheim van agrarischen vooruitgang te zien. Niettemin mag
niet worden geloochend, dat de ontwikkeling en verbreiding
der landbouwwetenschap krachtig tot den ommekeer van den
Nederlandschen landbouw heeft bijgedragen.
De vlucht der natuurwetenschappen moest ook hier haar
invloed doen gevoelen. Eeuwenlang is de landbouw empirisch,
naar van geslacht op geslacht overgeleverde practische
ervaringen, beoefend, Gelijk op alle gebied, ging ook hier het
leven aan de wetenschap vooraf, maar wel duurde het heel
lang eer van een landbouwwetenschap kon worden gewaagd.
Toen evenwel haar bestaansrecht eenmaal was gehandhaafd,
legde zij met beslissenden greep op het landbauwleven beslag.
Oak in de industrie is die vaoruitgang te bespeuren, maar
hier openbaart zich de toenemende macht, welke God den
mensch over de natuur verleent, op gansch andere wijze.
Verbetering van machines en werktuigen heeft zij bij de
nijverheid allereerst in het leven geroepen, en de wonderen
der techniek gewrocht.
Zeker oak in het landbouwbedrijf heeft de ontwikkeling van
het machinewezen grooten invloed geoefend. In de machinegalerij
van de Haagsche landbouwtentoonstelling mochten met rechtmatigen trots aan den wand worden gehecht de dichtregelen,
welke BILDERDIJI{ dichtte Op de rerzamelinq der ioerkiuiqen va1~
akkerbouio te Amsterdam:
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"Pronk' elders Mavors school met helmen en rondassen
En moordverspreidend tuig, met bloedig roest bemorst;
Met korenbloem gehuld en gouden graangewassen,
Toont Ceres in dit choor de wapens die zij torscht.
Hier praalt het krijgsgeweer, dat de algemeene moeder,
(Verslindster van haar kroost) de harde rug doorsnijdt,
Bezweken kommer troost door 't buitgeinaakte voeder,
En met d' onvruchtbren grond om de overwinning strijdt.
Hier zetelt Akkerbouw, die Hollands schrale streken
Met oogsten overstelpt, en zaligt, en verrijkt:
Gezegend zij haar throon! gezegend, die haar kweken!
Gezegend, dus haar wieg, zoo lang de dagtoorts prijkt!"
Bij den landbouw echter is dat technische element niet het
voornaamste, maar komt alles aan op juiste kennis van den
bodem, de samenstelling en verbinding met planten. Toen de
scheikunde zich ontwikkelde, vooraIJusTus VON LIEBIG haar
toepassing op de agricultuur in wetenschappelijk betoog uiteenzette, werd daardoor van zelf de grondslag gelegd voor de
bemestingsleer en voor het toenemend gebruik van kunstmeststoffen alles voorbereid.
Ret gansche land door werden de resultaten der nieuwe
landbouwwetenschap uitgedragen. STARING - niet lang geleden
door S. KOENEN in Zijll schets Dr. W. G. H, Staring als landhu'isltoudkund'ige in warme bewoordingen herdacht - maakte
zich in dit opzicht bij uitstek verdienstelijk, en enorm veel is
er in de laatste tientallen jaren voor populariseering gedaan.
Voor 1890 werd landbouwonderwijs alleen en uitsluitend gegeven aan de in 1876 opgerichte Rijkslandbouwschool te Wageningen, over wier werking menige klacht werd geuit. Niet
slechts dat deze geheel werd gereorganiseerd, waardoor te Wageningen kwam de Rijks Hooqere Land-,Tuin- en Boschbouwschool,
waar hooger landbouwonderwijs wordt gegeven, maar daarnevens
verrezen de me est verschillende gelegenheden van onderricht.
In 1889 werd de eerste zuivelconsulent benoemd, in 1890 de
eerste Rijkslandbouwleeraar, in 1896 de eerste tuinbouwleeraar.
Nu is dit een uitgebreide tak van dienst geworden: 16 landbouwleeraren, 13 tuinbouwleeraren, 12 zuivelconsulenten, 2
veeteeltconsulenten en 110g enkele wandelleeraren voor speciale
onderdeelen van het bedrijf zijn ill dienst van den staat. Honderden proefvelden zijn door deze aangelegd; in 1912
650
door de landbouwleeren en omstreeks 50 door de tuinbouwleeraren. Talrijke lezingen ook, door duizenden hoorders bijgegewoond, worden door hen jaar op jaar gehoudcu.
Groningen kreeg in 1912 zijn Middelbare Landbouwschool,
Bolsward heeft sedert 1904 zijn Rijkszuivelschool, terwijl te

+
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Frederiksoord de G. A. van Swieten-tuinbouwschool gevestigd is.
De land- en tuinbouw-cursussen worden in aIle streken van
ons land gehouden. Geen middel wordt alzoo verzuimd om de
kennis, zonder welke eene goede uitoefening van het boerenbedrijf onbestaanbaar is, te vermeerderen. Reeds in dit korte
tijdsverloop is die kennis gebleken een macht te zijn, die den
landbouw in nieuwe banen Ieidde.

***

Daarnaast nl0et evenwel worden gewaagd van nog andere
oorzaken, die dit belangrijke verschijnsel in het leven riepen
en het Rapport del' Staaiscommissie VOOIj' den Landbouw verzuimt
niet daarop eveneens de aandacht te vestlgen.
De geweldige uitbreiding en vergemakkelijking van de verkeersmiddelen heeft evenzeer krachtig bijgedragen tot de herleving van het boerenbedrijf. Onbegrijpelijk veel is in dit opzicht de laatste jaren gedaan. Ver-afgelegen streken, die schier
onbereikbaar waren, z\jn door aansluiting aan spoor of tram
met de centra van ons maatschappelijk leven in gemakkelijke
verbinding gebracht. Men denke slechts aan de verrichtingen
der Rotterdamsche Tramwegmaatschappij, door wier energiek
optreden Hoeksche Waard, Schouwen en Duiveland, Voorne,
Putten en Flakkee uit hun isolement zijn verlost.
Welsprekend zijn de cijfers, die de ontwikkeling van ons
spoor- en tramwegnet aangeven, In 1865 bedroeg de lengte van
het Nederlandsche spoorwegnet 776 K.M., thans is dit gestegen
tot + 3500 K.:~I. Nog sterker is de uitbreiding van het tramverkeer: in 1880 was de lengte van het tramwegnet nog slechts
124 K.M., terwijl deze thans tot + 2600 I{.M. is uitgebreid.
Welke beteekenis hiervan op den landbouw moet uitgaan, is
gemakkelijk te bevroeden. Niet slechts dat de gemakkelijker
toevoer van mest- en voederstoffen reeds de ontwikkeling baat,
maar vooral de daardoor mogelijke afzet van de voortbrengselen
levert ongemeen profijt Ope De hooge bloei, waarin zich in
menige streek de veeteelt, de bouw van meer dan een product
mag verheugen, vindt voor een goed deel in de verbetering
van het transportwezen haar verklaring. Voor de tuinbouwstreken geldt dit alles nog in veel sterkere mate.

***

Op nog iets anders moet worden gelet. Er bestaat eene nauwe
wisselwerking tusschen landbouw en nijverheid. De industrie
betrekt menigmaal haar grondstoffen van den landbouw en zooheeft in den jongsten tijd meer dan een tak van industrie een
vlucht genomen, die als noodzakelijk gevolg een enorme vraag
naar landbouwprodncten met zich bracht.

ECONOl\IISCHE KRONIEK.

445

Ieder denkt hier aan den beetwortel. Nog niet lang ligt de
tijd achter ons dat slechts sporadisch de cultuur werd aangetroffen, in onderscheidene streken werd hij ternauwernood geduld en in meer dan een pachtcontract werd de bouw van
suikerbieten als zijnde een voor den grond schadelijk gewas
aan den pachter verboden. Hoe is dit alles veranderd: in onze
kleistreken zijn boeren zonder beetwortels schier ondenkbaar
en de opbrengst van dit gewas is meermalen het beslissende
element voor den uitslag van hun bedrijf.
Ook hier mogen enkele cijfers een beeld geven van den
snellen vooruitgang: In 1858 werd te Zevenbergen de eerste
beetwortelsuikerfabriek opgerieht. Thans bestaan er 29 met
+ 7500 werklieden en nog voortdurend worden er plannen
ontworpen om tot uitbreiding te geraken. De muren van het
reuzengebouw onder Puttershoek zijn reeds opgetrokken en
ook voor een nieuwe Zeeuwsche cooperatleve onderneming zijn
de grondsiagen gelegd. In 1911 verwerkten de Nederiandsche
suikerfabrieken 1,720,000,000 I{.G. bieten en voor den landbouw
beduidde dit in dat jaar een opbrengst van bijna 25 millioen gulden.
Op meer beperkt terrein, voornamelijk in onze Noordelijke
provincien, bracht de aardappelmeelindustrie een opleving.
Werd in 1840 de eerste aardappelmeelfabriek te Muntendam
opgericht, in dell loop del" jaren breidde zich het getal uit tot
34, waarin gemiddeld jaarlijks 10 millioen H.L. aardappelen
verwerkt worden.
Eveneens is van locale beteekenis de earton-industrie, welke
in Groningen haar zetel koos. In 1874 kwam de eerste stroo-

cartonfabriek ill Groningen, en nu worden er 22 aangetroffen,
die jaarlijks + 220 millioen K.G. stroo verwerken en voor
4 millioen gulden stroo van de boeren afkoopt.
Niet locaal is ten slotte de verbazingwekkende uitbreiding
van het zuivelbedrijf, die mee in de indnstrieele ontwikkeling
voor een goed deel haar verklaring vindt. De zuivelfabrieken
z,jn bij honderden verrezen. Kwam de eerste zuivelfabriek in
1882, thans zijn er in Nederland + 650 stoom- ell + 360
handkrachtboterfabrieken, behalve nog een honderdtal fabrieken
waar uitsluitend kaas wordt gemaakt.
Met name de toename vall de margarinebereiding werkte dit
proces in de hand. In 1871 werd de eerste margarinefabriek
opgericht te Oss en thans bevinden cr zich binnen onze grenzen
meer dan twintig. Tot zoo groote productie is dit bedrijf opgevoerd, dat meer dan 60 millioen K.G. eetbare margarine meer
wordt uit- dan ingevoerd.

***
Eindelijk nog een laatste omstandigheid, die tot de ver-
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vorming van onzen landbouw bijdroeg! Zij is niet de minst
belangrijke. Een nieuwe macht heeft ons agrarisch leven
aangegrepen: de cooperatie heeft hare intrede gedaan.
~T onderen z\jn door haar gewrocht. Daardoor is het kleinen middenbedrijf tot eene ontwikkeling gekomen, die met aIle
berekening spot. Wat cen niet vermocht werd door de hand
van velen, saam vereend, verkregen. Bedrijfscrediet, afzet van
producten, aanschaffing van grondstoffen - ja wat niet al, het
werd langs den cooperatieven weg met ongekend succes bevorderd. De leerzame grafische voorstellingen, die in het Hoofdgebouw van de Landbouwtentoonstelling waren verzameld, geven
een pakkend beeld van den wonderen vooruitgang van het
vereenigingsleven in den Nederlandschen boerenstand.
Zijn zelfs niet welsprekend deze dorre cijfers, die de Staatscommissie in haar Verslag geeft?:
"De cooperatieve aankoopen van grondstoffen voor den landbouw beliepen in 1910 een bedrag van bijna 241/ 2 millioen
gulden, waarvan ruim 111/ 2 millioen gulden voor meststoffen
en ruim 12 millioen gulden voor voedermiddelen.
Ret aantal cooperatieve boerenleenbanken bedroeg in 1911
731. Op 1 Januari 1911 bedroegen de bij banken belegde spaargelden bijna 30 millioen gulden en de uitstaande voorschotten
bijna 17 millioen gulden.
In 1910 werd in de cooperatieve boterfabrieken bereid bijna
34 millioen K.G. boter tegen 12,5 millioen in niet-cooperatieve
fabrieken, terwijl de op de boerderij vervaardigde hoeveelheid
ruim 1~ millioen K.G. bedroeg.
Op de verschillende onderlinge veilingen van groenten en
fruit werd in 1910 voor ruim 10 millioen en in 1911 voor meer
dan 16 millioen gulden geveild.
Aan de 13 cooperatieve aardappelmeelfabrieken werden in
1910 4.000.000 R.L. aardappelen verwerkt tegen 5.000.000 H.IJ.
aan de 21 niet-cooperatieve fabrieken. De 5 cooperatieve cartonfabrieken verwerkten in 1908 51 millioen K.G. stroo, terwijl
166 millioen K.G. werd verwerkt door 14 niet-cooperatieve
fabrieken. De 2 cooperatleve suikerfabrieken verwerkten in 1910
150 millioen K.G. bieten",

*

*

*

Ret kan niet anders of zoo gewichtvolle factoren, als hier
werden geschetst, moeten op menig gebied vervormend inwerken.
De Staatscommissie verzuimt dan ook niet op enkele belangrijke
gevolgen vall de moderniseering de aandacht te vestigen.
Zij schetst ons eerst de wijziging in de richting del" productie.
Vermindering van den graanbouw wordt geconstateerd en
daarnevens de vermeerdering del' voortbrenging van dierlijke
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producten met sprekende cijfers geboekstaafd. Ret laatste blijkt
uit de uitbreiding van den veestapel. Ret aantal stuks rund vee
steeg vall 1.456.000 in 1878 tot 1.690.000 in 1904 en 2 millioen in
1910. Ook komt de vermeerdering der voortbrenging van dierlijke
producten uit door de toename van het binnenlandsch verbruik
bij den sterken bevolkingsaanwas en uit den uitvoer. STARING
berekent in het Verslag over den Landbouw over 1870 de waarde
van den uitvoer van vee, vleesch, boter eli kaas op een bedrag
van 40 millioen gulden, terwijl volgens het Landbouwverslag
over 1908 de waarde der uitgevoerde veeteelt-producten in
1897 85 millioen gulden was en in 1907 honderddertig millioen.
III verband met het vorige is het alleszins begrijpeliik dat
de teelt van voedergewassen vermeerderde, terwijl ook in den
bouw van aardappelen en suikerbieten eene sterke stijging
valt waar te nemen.
Ret meest treffend is echter wel de enorme vooruitgang van
den tuinbouw. Terwijl in 1870 eene hoeveelheid versche
groenten werd uitgevoerd van 1,384,000 K.G. ten bedrage van
f 1,264,000, beliepen deze cijfers in 1911 de kapitale sommen
van 215,812,000 en
18 millioen guldens.

+

* **
Maar niet aIleen van den gewijzigden gang van de uitwendige
productie-techniek wordt gewaagd. Heel wat belangwekkender
dingen worden naar voren gebracht. Het zijn goeddeels verblijdende zaken, die het Rapport ons verhaalt.
Daar wordt gehandeld over den invloed der moderniseering
op de welvaart der landbouwende bevolking en geconstateerd
hoe in het bedrijfsinkomen van den boer en de pachtwaarde
van den eigenaar zich de gunstige werking van de moderniseering heeft geopenbaard.
Daar wordt gewezen op elementen in de moderniseering,
welke tot verlaging van het bedrijfsrisico meewerken. Door
ruimere en meer doelmatige bemesting alsmede "het betere
beheerschen van het waterpeil, is geheele of gedeeltelijke
mislukking van den oogst tegenwoordig minder te vreezen dan
vroeger. Mede begint meerdere kennis van plantenziekten en
hare bestrijding haren gunstigen invloed in dezen te doen
gevoelen. Ook op het gebied der veeziekten is men, tengevolge
van den vooruitgang der veterinaire wetenschap en het nemen
van daardoor aan de hand gedane voorzorgsmaatregelen, tegen
rampen, zooals die vroeger voorkwamen, veel meer beveiligd.
Voorts stelt de ontwikkeling van het verzekeringswezen den
landbouwer in staat, zich tegen tal van risico's te wapenen".
Ook aan den landarbeider wordt gedacht en menig vreugdevol
verschijnsel opgeteekend. De moderniseering heeft de werkzaam-
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heden meer gelijkelijk over de verschillende jaargetijden
verdeeld, waardoor werkeloosheid wordt beperkt. De loonstandaard
is de laatste jaren door de samenwerking van allerhande
invloeden gerezen, De gelegenheid om in andere bedrijven
tegen hooger loon arbeid te vinden werd bij den ommekeer in
productie en verkeer gunstiger. Eveneens kwam er grootere
vraag naar arbeiders in het landbou wbedrijf. De organisatiegeest
werd over de landarbeiders vaardig. Terwijl ook de gelegenheid
der arbeiders om grond in gebruik te krijgen is toegenomen.
Bovenal is verblijdend dat de moderniseering krachtig meewerkt tot de versterking van het kleinbedrijf welks bloei VOOf
eene gezonde economische ontwikkeling van groot belang is.
* * *
Schoone en belangrijke dingen worden ons aldus meegedeeld.
Maar over het schoonste en belangrijkste zwijgt de Staatscommissie
en daarover kon zij ook moeilijk inlichten. Immers dan zou ze
ons moeten verhalen dat die nieuwe riehting in het agrarisch
bedrijf niet heeft ondermijnd de schoone eigcnschappcn, die onze
landbevolking van jaren her hebben gesierd.
Door de modernlseering van het boerenbedrijf slijt de bijzondere
positie van den landbouw af. Al meer wordt hij getndustrialiseerd ell gaan karakteristieke elementen te 1001'. Is het gevaar
Diet groot dat zoo zullen verdorren kostelijke deugden welke
bijzonderlijk tot roem onzer boerenbevolking strekken?
Wat RIEHL in zijn schitterend Die bilrgerliche Gesellschaft
(10e druk, 1907) van de Duitsche landbevolking zegt, het heeft
ook VOOI' de onze waarde. Hoe toornt hij tegen het onrecht, haar
aangedaan "durch die vollstandigste Verkennung des Bauerncharakters, da man in dem Bauersmann nur dell groben Klotz
erblickte, darauf ein grober Kell gehore, wahrend man in die
ferneren Falten seiner Eigenart nicht einzublicken vermag",
Ja, fijn gevoel wordt meermalen treffend geopenbaard.
Ook is er eerbied voor traditie en vaderlijke gewoonten : "Er
hat ja keine Geschichte studiert, er ist tiberhaupt kein Geschichts odor Altertumsfreund, seine Sitte nul"ist seine Geschichte".
Daar is warme liefde voor vaderland ell geboortegrond. RIEHL
verhaalt vall een dorpsplein waarop de galg nog tot opschrift
droeg: "Deze galg is voor ons en onze kinderen."
Daar is veel innige godsvrucht.
Viel ill dit alies ten onzent niet merkbare achteruitgang te
boeken? Ret door ons geciteerd Rapport geeft op die vraag
geen antwoord. In een harer vroegere Rapporten over de landarbeiders roerde de Staatscommissie terloops de zedelijke ontwikkeling aan. En dan is het zeker eene harer droevigste bevindingen, wanneer zij op grond van gedocumenteerde berichten
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moet constateeren dat de algemeene verstandelijke vooruitgang
menigmaal met zedelijken teruggang gepaard ging. Meer dan
een verschijnsel stemt droef. Zoo is b.v, het geringe verantwoordelijkheidsbesef dat bij het sluiten van de veelszins te
vroege huwelijken wordt getoond, een euvel, dat menige doeltreffende verbetering tegenhoudt en waartegen ook in onzen
kring met ernst moet worden gewaarschuwd. Zoo doet met
name het booze element dat in de verhouding van ouders en
kinderen sloop en het besef van de verplichting der kinderen
tegenover de ouders ondermijnde, pijnlijk aan.
Niet gen.oeg kan worden getoornd tegen hen, die het onderhouden der bejaarde ouders door hunne kinderen als eene
verachteliike zaak voorstellen. Ziet, in onze eeuw, "de eeuw
van het kind", is niet allereerst behoefte aan de prediking van
de rechten del" kinderen tegcnover de ouders maar moet het
besef worden verlevendigd van den heiligen plicht del" kinderen
tegenover hun vader en moeder. Meerdere wondeplekken zouden
kunnen worden aangewezen, die op heeling ernstig bedacht
moeten doen zijn.
De sympathieke landbevolking verdient zulks. Wij ontveinzen
ons niet dat menige schildering van het landleven overdreven
lofspraak bevat. De schets in Oostloorn - het warme boek van
de bloeiende hei en de wuivcnde korenvelden, - van Harders,
die terugging halen zijn knecht, wien hij groot onrecht had
aangedaan, van den gebogen trotschen boer, wien ieder met
wondere kieschheid smart zag te sparen, van dien wagen, die
verdween in de verte en rondom welken was de zegen van
honderden, de zegen van het dorp - die schets beantwoordt
niet geheel aan de werkelljkheid, maar toch ze houdt meer in
dan valsche mystiek. Daar leeft in breede laag van onze buitenlieden nog een ongekunstelde reinheid van gemoed, een degelijkheid, een ruw, maar openhartig en diep meeleven, eene
blijmoedlge eenvoud, eene innige godsvrucht die slechts tot
onherstelbare schade van het gansche volksleven kunnen te
1001" gaan, Reeds is veel van het zuivere goud verdonkerd.
Gansche streken verzonken in ongeloof en materialisme, werden
aan dell invloed del" christelijke religie onttrokken. Hier betaamt een ernstig "caveat plattelandici", dat zij waken, die op
het platteland tot leiding geroepen zijn om geen middel tot
stuiting van dit proces te verzaken. Laten onze Christenmannen,
onze Christenboeren vooral, toezien dat niet door de lauwheid
van hun Christelijk geloof velen van der vaderen leer afkeerig worden.
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G eo r g Las son, Grundfragen der Glaubenslehre. Felix Meiner, 1913. Brosch. 9, geb, 10 Mark.

Leipzig,

In een cri tischen en sceptischen tij daIs de onze, is het eene aangename
en verkwikkende afwisseling, kennis te maken met een A.uteur, die met
warme overtuiging de macht des geestes en het recht van het denken
bepleit. Zulk een man is Georg Lasson, predikant aan de St. Bartholo..
maeuskerk te Berlijn, sedert jaren bekend als verdienstelijk uitgever van
Hegels compleete werken en sinds 1912 ook als uitgever van het HegelArchiv, dat in halfjaarlijksche afleveringen den belangstellenden lezer
van de Hegel-studie op de hoogte houdt. Evenals A.dolf Lasson, hoogleeraar te Berlijn, groot bewonderaar van Hegel, tracht hij zijne wijsbegeerte voor de theo1ogie vruchtbaar te maken, gelijk eerstgenoemde dit
deed voor de wetenschap van het recht. Reeds in 1897 gaf hij daartoe een
werk nit, onder den tite1, Zur Theorie des Christlichen Dogmas, maar
daarin moest hij er zich nog over bek1agen, dat hij een eenzaam standpunt innam, gehee1 bezijden den breeden stroom van de hedendaagsche
theologie in a1 hare richtingen. Ret is te begrijpen, dat hij thans, zestien
jaren later, zich van harte verblijdt over den keer, die in het wijsgeerig
en theologisch denken gekomen is, de her1eving van specu1atie, metaphysica en philo sophie met belangstelling gades1aat, en met name in het
optreden van Dr. den Rartog hier te lande zich ver heugt, dien hij zijn
geestverwant noemt en in wiens Nieuuie Banen 1912 bI. 241 v. hij een
vertaa1d gedee1te deed opnemen van zijne verhandeling over de drieeenheid, die in haar geheel in het hier aan te kondigen werk werd geplaatst
(bI. 147-274).
Ret standpunt, dat Lasson in dit werk inneemt, is niet moeilijk aan
te wiizen, want het wordt met alle noodige klaarheid door hem zelf
breedvoerig omschreven. Hij stelt zich eenerzijds tegenover die eenzijdige
richting in de natuurwetenschap, welke op hare exacte methode zich vethoovaardigt en met materie, energie en wet alles meent te kunnen verk1aren (bI. 13 v., 155 v.), en andererzijds tegenover het agnosticisme (positivisme, re1ativisme, historicisme, psycho1ogisme, scepticisme), dat de
menschelijke kennis tot de phaenomena beperkt, en, volgens Lasson geheel
ten onrechte, op Kant zich beroept, die veeleer de vader van het door
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Hegel volkomen ontwikkelde wiisgeerige idealisme is (bl. 15 v., 53 v.,
56 v., 81 v. enz.). Dientengevolge koestert hij op theologisch gebied hoegenaamd geene sympathie voor al die dualistische richtingen, die, onder.
invloed van het Neo-Kantianisme van Ritschl, gelooven en weten uiteenscheuren en blij zijn, als zij, heel de wereld ongeveer aan de materialistische natuurwetenschap prijsgevende, nog ergens diep in het gemoed
van den mensch voor den geest in den godsdienst, onder den naam van
religieus "Erlebnis", ervaring, gevoel, waardeeringsoordeelen enz. nog een
klein plaatsje mogen overhouden (bI. 51 v., 84 v., 91 v., 97 v., 107 v. enz.),
Hij vindt dit alles der theologie onwaardig en zou het beter vinden, als
zij "den sogenannten exakten Wissenschaften nicht einen Respekt bewiesen hatte, der ihnen nicht gebiihrt" (bI. 14).
Immers, de gansche werkelijkheid, niet eerst waar zij zich opheft tot
de hoogte der cultuur (bI. 250 v.), noch ook aIleen daar, waar het wonder
optreedt (gelijk het eenzijdig supranaturalisme meent, bI. 29), maar de
gansche werkelijkheid, ook als ze nog enkel natuur schijnt, rust in rede,
idee, geest (bI. 18 v. 30 v.). Overal en altiid gaat aan de wetenschappelijke
kennis een geloof vooraf, zoodat er van volstrekte Voraussetzungslosigkeit geen sprake is (bl. 21, 87); en weI dit geloof, dass es in der Welt,
verntinftig zugeht (bI. 14, 133, 170, 247). Heel de wereld is eene openbaring
van geest, nader van dien Geest, die in het Ohristendom als persoonlijke,
zelfbewuste, vrij e Geest openbaar is geworden. De gansche wereld en heel
de geschiedenis der menschheid staat dus en moet door ons beschouwd
worden "in das helle Licht der gottlichen Selbstoffenbarung". (bI. 272).
Met name geldt dit van den godsdienst. De kennis van God gaat feitelijk
aan alle andere kennis vooraf. Aan den menschelijken geest is van nature
de zekerheid eigen, dat hijzelf en heel de wereld, waarin hij leeft, zijn
oorsprong heeft in den goddelijken Geest. Dit getuigenis des Geestes van
den Geest, deze in de geestelijke natuur des menschen gegronde goddelijke
·Ur-openbaring, is van den aanvang af in ce «eschiedcnis der menschheid werkzaam geweest (bI. 107). Maar daarin ligt tevens opgesloten, dat
objectief de openbaring Gods en subjectief de godsdienst een proces
heeft doorloopen. Beide staan met elkaar in het nauwste verband. Ehe es
z, B. moglich sein konnte, dass Menschen in dem Menschen Jesu die
Offenbarung Gottes erkannten, musste sich die Gottesidee in der Menschheit zu einer Hohe entwickelt haben, auf der ebenso die unklare Vermischung des Physischen und des Geistigen wie die schroffe Transzendenz
des Unendlichen gegentiber dem Endlichen schon tiberwunden war; sonst
hatte niemals jemand auf den Gedanken kommen konnen, in Jesu Gott
zu sehen" (bI. 110, verge bI. 132, 217, 269). Daarom is God ook eerst in den
persoon van Ohristus ten volle, als absolute Persoonlijkheid, als drieeenige
God, openbaar geworden, "Die Offenbarung Gottes erreicht ihre Vollendung damit, dass Gott Mensch wird, damit der Mensch Gott in sich und
sich in Gott erfasse" (bI. 139).
In dien godsdienst, bepaaldelijk in den Ohristelijken godsdienst, bezit
TIU de mensch de waarheid. De waarheid woont in het
midden der
menschheid, echter niet als wetenschap, maar in den vorm "der an schau-
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lichen Wirklichkeit, der geschichtlichen Offenbarung" (bl, 31); en de
mensch leeft daarvan, lang voordat de wetenschap ontwaakt. Credo ut
intelligam (bl, 135, 148). Maar het geloof wil dan toch tot wetenschap
komen. Ret geloof is er weI niet, om begrepen te worden; het is er niet
aIleen om het begrip; het heeft zelfs voor zijne zekerheid de wetenschap
niet noodig. Evenals de bloem er niet is, om door den botanicus ontleed,
en de spijze niet, om door den chemicus onderzocht te worden, zoo hestaat het geloof ook niet, om door het denken beproefd en begrepen te
worden. Maar evenals heel de wereld en alle schepselen in haar, zoo kan
en mag en moet zelfs in den loop der geschiedenis het geloot object van
wetenschappeliik nadenken worden (hI. 61). De hi storie van het Christendom levert daarvan het bewijs. Reeds in het Nieuwe Testament is er bij
l: aul us en Johannes een streven op te merken, om de religieuze kennis
"begrifflich" en organisch te ordenen (bI. 130). Bij de kerkvaders is dat
in de dogmenvorming voortgezet. Ret dogma is dus niet toevallig ontstaan,
het is ook geen product van heidensche wijsbegeerte, al heeft deze ook bij
de vorming hare diensten bewezen, maar het is geboren uit den Christelijken geest; echter ook weer niet zoo, dat het slechts eene beschrijving
zou zijn van subjectieve vroomheid, want deze kan met eene zeer geringe
mate van kennis aangaande de Christelijke waarheid, bijv, de Triniteitsleer, gepaard gaan; maar het is "der durch den Geist der Gemeinde selbst
geschichtlich erarbeitete und den Bedlirfnissen der Glaubigen eigentiimlich angemessene Ausdruck der Gedanken, die den religiosen Glauben
der Christenheit ausmachen und den evangelischen Heilsglauben des
einzelnen Subjekts objektiv ermoglichcn" (bI. 39., verge 55, 67 v., 128 v. enz.)
De dogmaticus heeft dus in dit dogma positie te nemen; maar als
theoloog, als wetenschappelijk man, heeft hij toch de taak, om het dogma
"philosophisch zu begreifen" (bl. 66), "aus seiner Idee heraus" (bl, 69),
om de waarheid, die in de religie geloofd wordt, als identisch te erkennen
met de waarheid, "die der Geist entwickelt, wenn er seine Idee im reinen
Denken begreift" (bI. 31, 33). En daartoe is nu de mensch in het algemeen
in staat, omdat God voor den menschelijken geest geen vreemde is, maar
zelf Geest, "erkennender Begriff, schopferisehe Idee, freie Personlichkeit" is, en in het gansch heelal aIleen den geest des menschen heeft uitverkoren, om ziin ware wezen in spiegelbeeld te weerkaatsen; Hij is het
zelf, die in ons zichzelf kent, zooals wij ons kennen in Hem (bl. 139). In
deze verwantschap van des menschen geest aan Gods Geest is het recht
en de plicht des denkers gegrond, En dat denken is niet zonder meer eindig te noemen, want het is door niets anders eindig, dan doordat het zichzelf als eindig denkt, en "aus eigener Maehtvollkommenheit den Bereich
seiner 'I'atigkeit" bepaalt (bI. 99).
Naar deze Hegeliaanschemethode wil Lasson de gansche dogmatiek
bewerken, Maar wijl hij twijfelt, of hij ooit daartoe komen zal, gaf hij dit
hoek uit, waarin hij duidelijk en klaar zijne methode uiteenzet en voorts
bij wijze van proef de leer der Triniteit behandelt (bI. 147-274). Hij
tracht dit dogma, dat in de Schrift gegrond en in de kerk, zij het ook
onvolmaakt, ontwikkeld is, philosophisch te construeeren uit de drie
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momenten, die overal in de natuur, in de geschiedenis, in de persoonlijkhei d, in het denken, het voelen en het willen enz. valIen op te mer ken; en
hij komt dan tot dit resultaat, dat het recht verstand van de Christelijke
leer van God hierop rust, "dass Gott als der lebendige, in sich ebenso
ewig ruhende wie unablassig tatige Geist begriffen wird, der nicht in
drei Wesen geteilt, sondern als sein eigener Urheber in den drei Gestalten
seines Wesens zwar von sich selbst unterscheiden, aber doch derselbe, ein
Geist der Freiheit, der Liebe und der Wahrheit ist" (bl, 269). Na de
Triniteit behandelt Lasson oak nog de leer der sacramenten (bl, 277-374),
maar op eene gansch andere wijze, dan wij verwachten zouden, nl. niet
wijsgeerig, maar zuiver dogmatisch. Hij erkent dit zelf en geeft er als
reden voor op, dat het Godsbegrip grondslag van heel het Christelijk
leven is en dus afgeleid moest worden uit de "reine Gedankenbestimmungen", die in de Christelijke openbaring tot uitdrukking gekomen zijn,
maar de sacramenten zijn opgegroeid uit den bodem van het Christelijk
geloofsleven, en moeten dus niet in hunne waarheid bewezen, maar als
gepaste uitdrukking dezer waarheid gevindiceerd worden (bl. 363, 364).
Eerst van deze bladzijden af wordt eene poging gewaagd, om de leer
van het avondmaal min of meer philosophisch af te leiden uit de idee van
het offer en den offermaaltijd.
Hierop behoeven wij echter niet dieper in te gaan. Het voornaamste in
het boek van Lasson is de heldere uiteenzetting van de wijsgeerige, idealistische methode, welke de dogmatiek naar ziine meening te volgen heeft,
Hier te lande wordt niet zelden geklaagd over de onduidelijkheid en onbegrijpelijkheid van hen, die deze methode toepassen. Of deze klacht gegrond
j s, zij hier in het midden gela ten, maar in elk geval geldt ze tegen Lasson
niet. Wie het theologisch Neo-hegelianisme kennen wil, zal zijn helder en
boeiend geschreven boek met vrucht kunnen raadplegen, Bovendien heeft
Lasson dit voor, dat hij Hegel door en door kent, en dus geene orakeltaal
e hoeft, om diens denkbeelden aan anderen kenbaar te maken,
De bezwaren, die overigens tegen het theologisch Hegelianisme van
onze dagen gelden, zijn indertijd reeds aIle tegen Hegel en zijne school
ingebracht en door de geschiedenis zijner wijsbegeerte bevestigd. De volgelingen van Hegel splitsten zich reeds spoedig in eene rechter- en eene
linkerschool, en deze scheiding valt ook in het Neo-hegelianisme op te
merken. Lasson biiv, behoort zeer beslist tot de rechtsche school. Maar
deze kon zich indertiid slechts enkele jaren staande houden, en de linkerschool kwam in 1835 bij Strausz e. a. tot louter negaties. Als de theoloog
ook tot taak heeft, om het religieuze dogma philosophisch, naar ziine idee,
te begrij pen, is daarmede vanzelf de deur voor alIer lei willekeurige opvattingen opengezet. Lasson bestriidt terecht het agnosticisme, maar het
gevaar van het Gnosticisme is niet minder groot, gelijk de dogmengeschiedenis der tweede eeuw reeds overvloedig bewiist,
H. BAVINCK.
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De vrouw in het Oud-Christelijke aemeenteleoen; door
G e r 1i n g s. -

D r.

C.

Uitg. A. H. Kruyt te Amsterdam.

Om tweeerlei reden verdient dit geschrift bijzondere aandacht.
Allereerst omdat dit het eerste academisch proefschrift is, waarmede
eene Nederlandsche vrouw aan cen onzer universiteiten den titel van
doctor in de godgeleerdheid verwierf. De een zal het daarom met bijzondere sympathie, de ander met kwalijk verholen tegenzin ter hand
nemen, al naarmate men over het vrouwenvraagstuk denkt. Maar in elk
geval spreekt deze dissertatie, op grond van de sekse van de auteur,
luider en scherper dan academische proefschriften in doorsnede doen.
Doch in de tweede plaats verdient dit geschrift bijzondere aandacht om
zijn propagandistisch karakter, Formeel blijkt dit laatste uit het ongewone versehijnsel dat het boek afzonderlijk is uitgegeven, met een aanhangsel van 37 bladzijden, waarin aIle citaten en uitdrukkingen, die
er in eene vreemde taal in voorkomen, in het hollandsch zijn overgezet. De bedoeling daarvan is natuurHjk dit werk te populariseeren. Een
theoloog, die zoo iets met ziin dissertatie voor heeft, is zeker een rara
avis. En voor ons land is ongetwijfeld het verschijnsel niet minder zeldzaam, dat men zich daarbij in het succes van eene tweede uitgave mag
verblijden, gelijk juffrouw Gerlings doet. Het is haar van harte gegund.
Te meer doen wij dit, omdat dit geschrift, ook naar zijn inhoud, een
propaganda-werk is. Het is een getuigenis, de zielskreet van eene vrouw,
die verscheidene jaren van haar leven heeft gegeven aan de studie der
godgeleerdheid, in de hoop dat de kerk toch eindelijk den slagboom zou
opheffen, die haar van het leeraarsambt verwijderd houdt, en die, aan het
einde dier studie gekomen, zich in die verwachting heeft zien teleurgesteld. En dat getuigenis, die zielskreet zijn te meer eerbiedwaardig, naarmate deze vrouw er vaster van overtuigd is, dat de kerk, toen zij dien
slagboom bleef plaatsen, niet maar onbillijk, doch ook onschriftuurlijk
handelde. Naar hare overtuiging toch heeft J ezus de vrouw geesteliik volkomen de gelijke geacht van den man en haar ook als zoodanig behandeld.
Zij komt derhalve toepassing van de eerste Christelijke beginselen vragen,
wanneer zij een werk in de gemeente voor de vrouw opeischt, wat haar
thans wordt onthouden. In dien zin is dit geheele geschrift een propaganda-geschrift.
Dit nu is de kracht, de aantrekkelijkheid, maar uit wetenschappelijk
oogpunt de zwakheid van dit boek.
Vooral komt dit uit in de beide hoofdstukken: "Jezus en de vrouw" en
"Paulinische en andere brieven over het huwelijk en de "Virgines Subintroductae".
'Vie tracht door te dringen in het onderwijs van onzen Heiland en de
apostelen, zal aldaar bezwaarliik de gronden vinden voor een aanklacht
tegen de kerk, als deze een harer ambten aan de vrouw onthoudt. Integendeel gaat dat onderwijs veeleer in eene richting, die de kerk in het gelijk
stelt, Met opzet laat ik mij eenigermate onzeker uit, omdat ik erken dat
het N. T. in dezen ons in het algemeen geen vaste gedragslij n voor-
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teekent. Maar het lijdt geen twijfel dat de kerk op haar tegenwoordig
standpunt niet van een onschriftuurlijke daad kan worden beticht. Waar
mej. Gerlings het tegenovergestelde betoogt, stelde de propagandiste de
geleerde in de schaduw.
Men leze, om dit bevestigd te zien, het hoofdstuk: "Jezus en de vrouw".
In het voorbijgaan merk ik op, dat de bouw van dit deel niet gelukkig
is. Als de schrijfster den universalistischen geest van Jezus' prediking
krachtig naar voren heeft gebracht, worden ons op eens de vrouwen, met
wie de Heer in aanraking kwam, geteekend, en gaat Zijne houding tegenover haar geheel schuil achter hare houding tegenover Hem. Er heerscht
hier eene bedenkeHjke verwarring tusschen "Jezus tegenover de vrouw"
en de "Nieuw-Testamentische wereld tegenover haar", Dientengevolge
klopt het opschrift: "Jezus en de vrouw" niet geheel op den inhoud.
Zoo wordt, om slechts een voorbeeld te noemen, dientengevolge geen woord
gewijd aan het feit, dat Jezus de hooge waardij van de vrouw juist hierin
toont, dat Hij haar onophoudelijk tegen de mannen verdedigt. Hij doet dit
de "zondares" in Luc. 7; de overspelige vrouw in Joh. 8; de Kananeesche
vronw in Matth, 15; de jonge moeders met hare kinderen in Matth. 19; de
hem zalvende Maria in Matth. 26. Ook stoorde Jezus zich niet aan de
verwondering der discipelen, dat Hij aan den Jacobsput met eene vrouw
sprak. In een woord: de daden van J ezus komen bij de bepaling van
Zijne houding tot de vrouw in het geheel niet tot hun recht. En naar
mijne overtuiging beteekenen deze, ten aanzien van dit vraagstuk, nog
meer dan Jezus' woorden. Zij zijn er de duidelijke, alle aarzelingen afsnijdende exegese van. In zooverre liet de schrijfster kostbaar materiaal
liggen, dat juist zij had kunnen gebruiken.
Maar nu staat tegenover het ongebruikt Iaten van dit materiaal, een
schromelijk misbruik maken van het gebezigde. Want niet anders kan tegenover de opmerking van hare tegenstanders, dat J ezus door de uitzending van
louter mannelijke apostelen, dan toch kennelijk Zijn voorkeur voor eene sekse
heeft getoond, haar beroep op de Samaritaansche vrouw, als evangelieverkondigster in Sichar, worden gekarakteriseerd. Eene missie toch als
zoodanig gaf J ezus haar niet met een enkel woord. Die schonk Hij uitsluitend aan mannen. Wetenschap eischt erkenning van dit feit.
Ret hoofdstuk over "Jezus en de vrouw" is dan ook voor het doel, dat
de schrij fster beoogt, zeer zwak.
Datzelfde is het geval met dat, hetwelk over de apostolische brieven
handelt. Juffrouw Gerlings kan met den besten wil van de wereld het
feit niet te niet doen, dat in die brieven wel gedurig de onderdanigheid
van de vrouw aan den man, maar nergens de onderdanigheid van den
man aan de vrouw wordt geboden. Zeker, tot aIle christenen komt del
vermaning: "wordt vervuld met den Geest, elkander onderdanig zijnde
in de vreeze Gods" (Ef. 5 : 21), maar waar in 't bijzonder van de verhouding van mannen en vrouwen tot elkaar sprake is, wordt de onderdanigheid
aIleen van de vrouwen geeischt. Dit wijst reeds op eene geestesrichting bij de
apostelen, die niet overeenstemt met die van onze auteur. (Ef. 5 : 21-24;
Col. 3: 18; 1 Tim. 2: 11, 12; 1 Petro 3: 1 v.v.). Ook het verbod aan de
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vrouwen om te spreken in de samenkomsten der gemeente staat onder het
gezichtspunt dier onderdanigheid (1 Cor. 14: 34).
Het is om die reden reeds zeer twijfelachtig of de exegese van de
schrijfster opgaat, dat hier aan haar aIleen het discussieeren na een
profetische rede zou verboden zijn, en haar optreden in de gemeentesamenkomsten dus overigens zou geoorloofd wezen. Maar zij is beslist verkeerd, wanneer wij den algemeenen zin van l«u'c" in het oog vatten.
Niets rechtvaardigt den inval, dat dit "spreken" hier meer bijzonder zou
zijn op te vatten "als deelname aan de discussie, waarbii het vragen
eene groote plaats innam", Heeft Paulus ook al, onder zekere bepalingen,
het profeteeren met het bidden in dergelijke samenkomsten aan de
vrouwen toegestaan (1 Oor. 11 : 5), het gewone "spreken" heeft hij haar
onvoorwaardelijk verboden. Men kan hierin tegenstrijdigheid zien; men
kan het met Paulus in dit opzicht oneens zijn, doch - "er staat geschreven".
Wanneer men nu eenerzijds, door het vuur zijner geestdrift gedreven,
de apostolische brieven alzoo leest en verklaart, en anderziids zonder
eenige nadere motiveering dicteert: "het idee "ambt", zooals wi] dat kennen,
was bij de eerste Christengemeenten onbekend", ja, dan is de strijd
v66r de toelating der vrouwen tot het ambt, op grond van het N. T.,;
gemakkeHjk te voeren. Doch ik vrees dat de tegenstander met zulke wapenen niet gemakkelijk overwonnen wordt en het doel, dat juffrouw Gerlings
zich voorstelt, niet wordt bereikt.
Ongetwijfeld verheft zich het N. T. boven alle particularisme. Er is
geene aanneming des persoons. "AI wie Hem vreest en recht handelt, tot
welk yolk hij ook behoort, is Hem welbehagelijk". "Om het even of gij
[ood of heiden, slaaf of vrije, man of vrouw ziit, gij allen zijt een in
Christus Jezus". Maar evenzeer als daarmede gezegd wordt, dat wij allen
voor God gelijk staan en ieder mensch tot Zijn kind kan worden aangenomen, even weinig worden daarmede de nationale, sociale onderscheidingen, en ook de onderscheiding tusschen man en vrouw tenietgedaan.
Deze als in de natuur der dingen of liever in Gods wil gegrond, tast
onze Bijbel niet aan, Volgens de goddelijke openbaring is de vrouw niet
de mindere, maar eene andere dan de man. Tot welke consequenties deze
waarheid de kerk voert, is een zeer moeilijk vraagstuk. Maar - bij
de hulde, die ik juffrouw Gerlings voor haar stalen volharding en haar
beminnelijk idealisme breng - geloof ik niet, dat zij ons tot de beantwoording daarvan een stap nader heeft gebracht. De kern van de zaak
kwam niet in het geding.
J. Th. d. V.

D r. A. S. E. Tal ill a, Gereformeerd Protestantisme. Drie lezingen,
Uit zijn schriftelijke nalatenschap uitgegeven door Dr. P. J.
Kromsigt. - Amsterdam. Van der Land 1913. VIII en 55 blz,
Dr. Kromsigt wijst in de voorrede op het belang van deze lezingen voor
de vragen op kerkelijk, politiek en sociaal terrein. Volkomen terecht,

I.JEESTAFEL.

457

mits men deze vragen gesteld denkt op hoog niveau. De kleine kwestietjes
worden hierniet aangeroerd; maar de verschijnselen worden op hun beginselen gewaardeerd en helder wordt aangewezen, hoe de beginselen het
eerste en eigenlijk ook het laatste woord hebben. In dit opzicht moet
de uitgave dezer lezingen zeer welkom worden geheeten. Vooral van de
eerste en tweede, waarin wordt aangewezen, hoe het grondbeginsel van
"het modernisme" leidt tot vermaterialiseeren en tot seculariseeren van
alles. Tegenover dat "modernisme" staat dan "het Gereformeerd Protestantisme" om voor elk terrein de juiste beginselen te poneeren, analyse
aan te geven, practijk voor te teekenen. De opzet is doorzichtig en de
bestudeering van het hier gebodene zeer vruchtbaar.
Misschien niet altijd bevredigend. De naam "modernisme" is voor den
hier bedoelden geest zonderling gekozen. De uiteenzetting van Groen's
beteekenis daarom niet voldoende, omdat zij te uitsluitend thetisch is en
te weinig afrekent met ingebrachte bezwaren. De zwakheid van de secten
wordt tegenover de kracht van de Kerk zeer goed geteekend; maar voor
de zwakheid van de Kerk en het relatief goed-recht van de secten heeft
de schrijver geen oog.
Vooral bedenkelijk schijnt het mii echter, dat de kwestie, waarom het
eigenIijk gaan moet, hier niet zuiver wordt gesteId, geheel afgezien dus
van de vraag, wie eigenIijk gelijk heeft. Maar wie in 't g ere for ill e e r d
Protestantisme de oplossing van aIle vragen vindt, moet dan toch ook
hetgeen hij het t e g end eel daarvan acht, zuiver schetsen. En dat dit
tegendeel zou medebrengen, dat "de goddelijke waarheid en het goddelijk
gezag hun grond hebben in onze toestemming" (bI. 14), is een al te koene
bewering; toch wordt iets dergeIijks hier meer dan eens gezegd.
Maar al brengen deze lezingen ons de oplossing niet, de kwesties en
de lijnen brengen zij ons zeer zeker. En aanwijzen, dat onze cultuur
voortdurend afhangt van het Christendom of er tegen botst of er mede
samengaat en dat dus deze twee groot-machten aan elkaar georienteerd
moeten worden, did gebeurt hier onophoudelijk.
S. d. B.

Dr. H. G. Ham a k e r. Over willen en luuulelen. Theoretische
Groningen, Wolters 1913, geb. f 1..90. IV en 1.49 blz,

uiilsleer. -

Hier richt zich een arts tot opvoeders en geneeskundigen. Beiden komen
voortdurend voor de vraag te staan, wat te denken van den wil en het
handeIen, hoe te werken op den wil en het handelen van hen, met wie
hun paedagogische of medische taak hen in aanraking brengt.
Ret uitgangspunt van den schr. teekent hij duidelijk in de inleiding
(bIz. 1-6), waar het indeterminisme en de vrijheid van den wil onmogelijk geacht· wordt en om de wet der causaliteit en omdat bij het bestaan
van zulk een oncontroleerbaar gegeven de wetenschappelijke bearbeiding
van dit terrein onmogelijk wordt, In dezen opzet schuilen twee groote
wetenschappelijke fouten. Ten eerste wordt hier vrijheid, ongedetermineerdheid en willekeur hetzelfde geacht. Ten tweede wordt hier onder de
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feiten van het leven het berouw, d.i. het gevoel van anders-kunnen en
anders-moeten niet in rekening gebracht, Twee gewone, maar noodlottige
fouten. En hier te zonderlinger, omdat in dezelfde bladzijden de wil genoemd wordt een product van "de menschelijke fantaisie", gevormd ter
verklaring van de wel degelijk voorkomende "willekeurige handelingen"
(blz, 5). De behandeling van het inderdaad uiterst moeilijke probleem
begint niet met een heldere probleem-stelling.
Later bespreekt de schr. uitvoerig de bezwaren, die tegen het determinisme worden ingebracht van uit ons gevoel van kiesvrijheid, van berouw en van verantwoordelijkheid (bIz. 69, 75, 78). Onze kiesvriiheid beduidt dan, dat wij vrij ziin, die handelingen te kiezen, waarvoor wij overwegende motieven hebben; verwarring 'van uitwendige en inwendige
vriiheid. Bij de behandeling van het berouw wordt van een verkeerden
wil - begrijpelijk, maar ontoelaatbaar - niet gerept en wordt het
determinisme van het fatalisme onderscheiden, het laatste als: onderworpenheid aan de besluiten van een noodlot-buiten-ons; onze daden heeten
hier gevolg van inzicht en altijd weder inzicht; met een ander, dieper
liggend vermogen wordt hier niet gerekend. En betering zal het gevolg
hiervan zijn, dat aan "de motieven, waardoor we ons handelen gaarne
beheerscht zouden zien", meerder kracht verleend wordt. Een interessante bIz. wijdt de schr. aan het betoog, dat: iemand verantwoordelijk
steIlen nog niet is: het recht hebben, hem te straffen.
Maar het boek als geheel laat ons onbevredigd. Wij gelooven niet aan
het bestaan van den mensch, die hier wordt geteekend en die toch eigenlijk niets anders dan een mechanisme is, een bewuste automaat - om de
aardige uitdrukking van Prof. Winckler te herhalen. Wij voelen en
steIlen dan ook de kwesties anders, ook - het zij met bescheidenheid
gezegd - dieper en zijn daarom minder spoedig met een antwoord gereed. Maar interessant blijft het, om de altoos brandende kwesties ook
S. d. B.
weer eens van dezen kant benaderd te zien.

Lou i s C 0 u per u s, Uit blanke steden onder blauwe lucht.
Tweede bundel. - L. J. Veen, Amsterdam 1913.
Verleden jaar heb ik den eersten bundel van dit werk vrij uitvoerig
gekarakteriseerd. Daarom over dezen slechts enkele regels, al behandelt
hij ook, nevens andere I taliaansche steden, Rome, Roma aeterna, vrij uitvoerig. Couperus is, zooals ieder, verlegen met de wonder-verscheidene
stof van zijn waarneming: natuur en kunst; voorstelling en gedachte;
de antieke wereld en de oud-Christelijke; de middeleeuwen en het renaissance-tijdperk - het is zoo veel, dat aIleen een bijna al-zijdige geest alles
tot zijn recht zou kunnen doen komen. Couperus is zulk een geest niet.
Hij is voor alles artiest. Hij wil zien, bewonderen, genieten. Daarom vindt
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hij b.v. de Transfiguratie zoo mooi en de Disputa maar zoo zoo. Voor
het eerste stuk staande roept hij uit: "mystiek, mystieker misschien dan
welke schilderii van welken renaissance-schilder ook, is deze hemelvaart,
deze Transfiguratie, dit laatste werk van den divinen kunstenaar"
(bl. 116). Ten aanzien van het tweede zucht hij: "Wij zijn zoo geabsorbeerd .... wij hebben nu wel iets "begrepen", maar zoo weinig nog "gezien", dat wij opnieuw den blik richten naar deze obsessies, nu niet om
te "bestudeeren", nu om ze te "zien" en te onderscheiden wie daar zoo
harrnoniseh deze twee (bedoeld is ook de School van Athene) tableauxvivants voor onze bewonderende oogen en koude zielen toch groepeeren"
(bI. 140). Dat Rafael niet aIleen schoonheid, maar ook waarheid, niet
aIleen vorm, maar ook inhoud, niet alleen bewondering, maar ook aanbidding wilde uitdrukken, Couperus merkt het zeer goed op: Rafael is
zulk een "gecompliceerde geest!"
Deze complicatie mist Couperus, de moderne, zooals hij zich zelven telkens karakteriseert. Hij is dus aan het kerkelijk en Christelijk Rome
niet geestverwant. Het Rome der renaissance en dat der oudheid staat
hem veel nader, al ontbreekt den zwierigen geest van dezen moderne
de zin voor tucht, die de klassieke kunst, ook in hare herleving, eigen 18.
Toch bHjft Couperus voor niets staan. Hii tracht alles wat hij in Italie
ziet te waardeeren. Hij maakt het vloeiend en reproduceert het in zijn
zangerig en kleurrijk proza. Men wandele met dezen gevoeligen kunstmensch door de zalen van het Vaticaan en volge hem naar Ostia, waar
hij eenige geoxydeerde glasscherven opraapt. Hij neemt ze mede en bewaart ze als kostbare relieken, waaraan hij de devotie zijner woordmuziek wijdt.
Wij bewonderen ook in dit boek vaak de dictie van Couperus en de wiize
waarop hij een kunstwerk, een legende, tot een glasscherf toe, weet te
bezielen. Hij moet echter niet te kwistig zijn met zijne woorden en bewondering. Ik denk b.v. aan hetwoord mystiek. Alles is mystiek, tot de
moderne automobiel toe. "Er is iets mystieks voor mij in een automobiel,
iets am voor neer te knielen en te aanbidden" (bI. 173). Kom! Men moet
niet te veel met goudstukken rammelen en om zich heen strooien. Anders
wekt men onvermijdelijk twiifel aan de echtheid van het metaal.

w. .I.

B.

.A n n a deS a v 0 r n i n I.J 0
sterdam. L. J. Veen.

hman.

Ik zeg de uiaarheid. -

A.

Am-

Zijn waarlijk allen Christenen, die zich zoo noemen ~ Niemand, die het
aanneemt. Zijn aIle bedoelingen en daden van Christelijke politici edelgedacht, onberispelijk, onbaatzuohtigf Niemand, die het gelooft. Dat
behoeven we dus niet eerst van Freule Lohman te hooren. En omgekeerd, is er niemand, die zich Christen noemt of zijn plaats in de politiek
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rechts kiest, die deugtj Zijn het aan die zijde allen schurftige schapen ~
Geen verstandig mensch zal zich dat door Freule Lohman laten wiis
maken.
Welnu, waartoe dienen dan eigenlijk haar boeken ~ Dienen ze aIleen
am haar haat tegen al wat Christelijk is, zoo groot, zoo bitter, op ge.,
regelde tijden te ventileeren ~
Of is het geheel een zaakje ~ Een pikante titeI, een prikkelende omslagversiering, onthullingen van eigen vrouwe-leven zijn inderdaad factoren
genoeg om tal van menschen hun geld uit den zak te kloppen. Maar
men betaalt dan ook alleen daarvoor: het poovere van taal en inhoud moet
men op den koop toenemen.
In dit boek zegt de schrijfster, na al wat ze reeds gezegd heeft, de
"waarheid". Wat die waarheid is, wensch ik hier niet neer te schrijven,
op gevaar ai sommiger nieuwsgierigheid gaande te maken.
Wat ik wel wil zeggen is dit, dat het hoofdzakelijk een droeve herhaling is van vorige boeken. Deze schrij fster heeft haar vaste typen:
de dominee-huichelaar (hemelladder is de minne uitdrukking, waarmee
de geheele categorie wordt afgemaakt), de freules-hystericae, de antirevolutionnaire staatslieden-bedriegers. en -leugenaars, die Christelijk stemvee misbruiken, enz. Al deze menschen worden aIleen ten tooneele gevoerd, om haar de gelegenheid te geven, opnieuw haar vooroordeelen uit
te razen, wat dan gebeurt onder het telkens misbruiken van Gods Naam,
in een stijl zoo vlak
.
Een en ander te genieten voor de somma van f 3.25 zonder band.
Nog zullen veler handen met kwalijk-bedwongen begeerigheid zich naar
dit boek uitstrekken: Freule Lohman en de waarheid en die figuur op
den omslag!! Of ze zich niet bekocht zullen vinden ~
In een fatsoenlijk huis behoort voor dit onbeschaamde boek geen
plaats te ziin,

Rotterdam.

Dr. G. 'V.

VAN BLEEK.

Res, non verba. Leo Verberne, door A. L. T ere g 0, 2 dIn. Veen, Amsterdam.

L. J.

Dit boek is een levensbiecht. Res, non verba geeft het, feiten, geen uitdenksels van een fantastisch brein. Van realiteit spreekt elke bladzijde
van dit lezenswaardig werk, met een klimax van rustig gebabbel over onbezorgde jeugd naar bladziiden vol leven over twijfel en striid van een,
voor wien, als priester althans, geen plaats was in de katholieke kerk:
een pastel-teekening eerst in lichte lijnen met intiem-teere kleuren en
geestige trekjes, dan een schilderstuk met donkere tonen en breede,
krachtige strepen van verf.
Minder uit eigen, vrijen wil dan door de omstandigheden en het verlangen zijner omgeving gedreven, gaat Leo Verberne den weg naar het
priesterschap Ope De kostschool is het einde van een jeugd zander zorgen,
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van blijde jaren, waarin hij, zoon van den rentmeester, met de kinderen
van het "protestantsche kasteel" heeft gedold en gedraafd, gespeeld en
gesprongen door bosch en hei. Op Klein-Seminarie en Groot-Seminarie
maakt hij zijn "heiligentijd" en "riddertijd" door, om na veel twijfel en
bekoring overwinnend als jong priester het maatschappelijk leven in te
gaan.
Dan echter beginnen voor hem eerst recht de moeilijkheden. Door zijn
blijvenden omgang met de bewoners van het kasteel, edele Protestanten
met ruimen blik en warm hart, door zijn voortdurende aanraking met hun
levensopvatting en hun litteratuur (voor hem was zelfs Homerus' Odyssee
een verderfelijk boek geweest I), is zijn kijk op het leven niet die, welke een
katholiek geestelijke voor alIes hebben moet om steeds in deemoedige gehoorzaamheid het hoofd te buigen voor de bevelen der hoogere geestelijkheid, Als kapelaan en pastoor niet onverschilIig voor het leven om hem,
maar met open oog voor sociale misstanden, bereid ter hulp te snellen en
te verbeteren, ook in bond met niet-geloofsgenooten, kan hij een botsing
met zijn superieuren niet ontloopen. Geen verdediging van zijn opvattingen
en handelen wordt verlangd, maar onderworpenheid geeischt,
Daarmee is het conflict gekomen: hij legt ziin pastoraat neer en zoekt
in Parijs een bestaan. Succes in de Iitteratuur, vooral met zijn tooneelstuk l'Apostat, geeft hem niet aIleen een positie, maar ook een vrouw in
zijn vroegere speelnoote, de dochter van zijn adellijken vriend, die om
geldelijke redenen de tooneelloopbaan heeft gekozen. Post nubila lux!
De toon van den schrijver, waar hij over de katholieke kerk spreekt, is
over het geheel waardig: aIleen wanneer hij het over zijn studie-jaren
heeft, wordt hij scherp-ironisch met neiging naar profanatie. Te kort
schiet hij m.i, alleen in de psychologische motiveering van het conflict
tusschen zijn zienswijze en de andere, strengere opvattingen der Kerk.
Rotterdam.

Dr. G. W.

VAN BLEEK.

Ret beleid van den Gouoeneur-Generaal Idenburg aan de feiten

getoetst.
Met meer dan gewone belangstelling heeft ons yolk de behandeling der
Indische begrooting in de Tweede Kamer gevolgd. En geen wonder!
Gedurende de verkiezingsdagen was men op echt vrijzinnige wijze tegen
den Gouverneur-Generaal en het ministerie-Heemskerk opgetrokken. "Aan
het regeeren van dien dweper moest een einde worden gemaakt en het
Binnenhof moest gezuiverd worden van dien domperigen clerialen geest",
Het is dringend noodig, dat men met de feiten op de hoogte komt!
Dat men leert begrijpen en doorzien de wijze, waarop men in Juni dien
grooten Christen-staatsman heeft aangevallen en dat men, opkomende voor
den Islam, het Christendom heeft zoeken te nekken !
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Wi! men weten, wat de Gouverneur-Generaal Idenburg gedaan heeft,
welk een politiek beleid Z.Exc. heeft gevoerd, waarom die Landvoogd moest
worden verjaagd, men leze en herleze dit kleine boekje.
Bijna uit iedere bladzijde spreekt diepe verontwaardiging over de strijdwijze der vrijzinnigen, en wordt met rnannenmoed opgekomen voor de
eer van onzen G. G. Idenburg, en schaamt de schrijver zich niet, kloek
het koloniaal beleid te verdedigen.
Dit boekje stelt u duidelijk op de hoogte van de Indische kwesties en
geeft in korte trekken weer, alles, wat wij noodig hebben om met Indie
mee te leven en mee te strijden. Achtereenvolgens worden "werkvolkquestie", de "Sarekat Islam", de "Indische partij" en de z.g. "gedwongen"
Kerstening beknopt en zaakrijk behandeld. Duidelijk wordt in het licht
gesteld de bittere vijandschap en valsche leuzen del' vrijzinnigheid. Al
onze Propagandaclubs en Jongelingsvereenigingen moeten het zich aanschaffen, In alle huisgezinnen en zendingskringen moet het worden gelezen
en bestudeerd.
Ik ben er van overtuigd, dat na de lezing van dit geschrift, veler oogen
zullen opengaan voor den verderfelijken invloed van hen, die ook ons
Indie willen voeren in de armen van het ongeloof!
Ernlelo.

J. G.

SCHEURER.

Heidendom en Evangelie. Twee Zendingsstudies. f 0.60.
Dr. W. W. Smitt van Dennenoord en Ds. H. Hangelbroek van Wirdum,
gaven in het vorige jaar ieder een referaat ten beste tijdens twee
Zendingsstudieweken voor Geref. predikanten. De eerste sprak toen over
"Ret Animisme", de tweede over "de Taktiek tegen het Animisme". Beide
referaten zijn in druk verschenen. Ret eerste was het gemakkelijkst te
geven, aangezien de bronnen daarvoor in overvloedige mate aanwezig
zijn. Van die bronnen is een ruim en goed gebruik gemaakt. Ret beeld
van het Animisme is juist terug gegeven. Met genoegen zal ieder het
referaat lezen.
Moeielijker was de behandeling van het tweede onderwerp: "De Taktiek tegen het Animisme", vooral voor iemand, die nooit op het zendingsveld, waar het Animisme beleden wordt, zelf was. Doeh de sehrijver heeft
anderer taktiek geraadpleegd en kreeg zoodoende eenige algemeene voorsehriften, die der behartiging waard zijn, al zal ieder ze op zijne wijze
toepassen. Na eerst een kort overzieht gegeven 'te hebben van het Animisme, bepaalt hij ons bij eenige hulpmiddelen voor den zendingsarbeid
onder Animistische volken. De zendeling moet het yolk, waaronder hij
arbeidt, goed kennen in zijn godsdienst, zeden en levensgewoonten; hij
roepe de medisehe zending te hulp, zorge voor goed lager-, ambachtsen landbouwonderwijs en trachte inlandsehe helpers te krijgen en te
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vormen. De zendingsmethode is: "Predik Ohristus", de zending richtte
geen directen aanval op het Animisme, belache het niet, maar spreke
aIleen van Jezus Ohristus, Zijn Woord, Zijn verlossingswerk. Het laatste
punt, dat de referent behandelt, is: hoe te handelen, wanneer een animistisch yolk zijn afgoden ver laat en tot het Ohristendom overgaat. Men
doope alleen degenen, bij wie de kracht van Gods genade zich openbaart
en onderwijze de anderen. De gemeente, die dan ontstaat, moet daarna
opgevoed worden. 'Vij bevelen beide referaten ieder tel" lezing aan.
Amsterdam.

N. A. DE

Mededeelingen uamceqe

het

Nederlandsch

GAAY FORTMAN.

Zendelinggenoot-

schap. 'l'iidschrift voor Zendingswetenschap

D r. A. M. B r

0

onder redactie van
u w e r, J. W. Gun n i n g en J 0 h. R a u w s.

Dit tijdschrift, in 1857 geboren, beslaat nu al 57 deelen. "Vader" Neurdenberg heeft het in het leven geroepen en Prof. Poensen heeft het voortgezet. Doch in 1912 meende Iaatstgenoemde de redactie te moeten neerleggen wegens klimmenden leeftijd. Ret Hoofdbestuur achtte zich
verplicht den ouden redacteur te doen naar zijn verzoek en ontsloeg hem
van zijne functie, door hem met eere en rijk talent vervuld, hem
dankende voor al zijnen arbeid in dezen.
Toen dit tijdschrift ontstond moest het hulpdienst doen aan het Maandbericht, dat niet alles kon opnemen, wat aan belangrijke artikelen over de
zending en verslagen er voor inkwam wegens zijn beperkten omvang en
zijn doel (in de bidstonden voor de zending voorgelezen te worden). Vooreerst nam het de mededeelingen der zendelingen Ope Voorts ook enkele
belangrijke bijdragen van zendingsmannen. Toen Prof. Poensen zijn
redacteurschap van dit tijdschrift neerlegde trad een nieuwe redactie,
nit: Dr. A.. M. Brouwer, J. W. Gunning en Joh. Rauws bestaande, op
en deze meende, met het oog op de tij den, die zoo gunstig voor de zending
zijn, en wat haar kennis en wat haar ontwikkeling betreft, "nieuwe
banen te moeten zoeken, teneinde dit tij dschrift meer en meer te doen
beantwoorden aan de eischen van dezen tijd". Zij meende, dat het meer
nog dan vroeger moest worden gewijd aan de Zendingswetenschap.
"Gaarne," zoo gaat de redactie voort, "zal zij ruimte blijven bieden aan
de artikelen op het gebied der land- en volkenkunde en aan goede jaarverslagen en waardevolle statistieken, maar daarnaast zal zij gaarne de
aandacht vestigen op wat er belangrijks voorvalt in de zendingswereld,
vooraI ook op den schat van boeken, waarmee de zendingsliteratuur verrijkt wordt", Aan dit programma is de redactie tot nu toe getrouw gebleven.
Een staf van medearbeiders heeft zij, die haar uitnemend steunt, Zendelingen als Orommelin, J. Louwerier, W. Dunnebier, J. H. Neumann, geleerden als Prof. van Nes e. a. werken naast de redacteuren rnee, om het tiidschrift belangrijk te maken. De heer Crommelin gaf in 1912 o.a. "Een J avaansche dorps- en familie-kroniek". Dr. Brouwer deelde in hetzelfde jaar
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iets mede over de wijze, waarop de zedeleer op de Zendingsschool beoefend wordt. In 1913 hebben wij gekregen stukken over "De organisatie
der Inlandsche Kerkgemeenten in verband met hare geesteHjke ontwikkeling (door Dr. Brouwer), Het Ende-fut (het groote doodenfeest bij de
To Napoe, een der Toradja stammen) met aanteekeningen van Dr. A. C.
Kruijt, door br. P. ten Kate, Een Zendingsleer uit de 17e eeuw, door
Prof. Dr. H. M. van Nes (een beoordeeling van Dr. H. A. van Andel's
Zendingsleer van G. Voetius). Wij hooren voorts veel over verschillende
zendingsterreinen. De literatuur krijgt een groote plaats in alle deelen
der Mededeelingen en op belangrijke verschijnselen op zendingsgebied
wordt de aandacht gevestigd. IIier is een rijkdom van gedachten, feiten,
die niet dan nuttig kan zijn voor hem, die de zending voor meer dan
een liefhebberij houdt. Wij hopen, dat velen zich de "Mededeelingen"
zullen aanschaffen. Wie zich daartoe aanmeldt bij de uitgevers M. Wijt
en Zonen, Reederijstraat 5c te Rotterdam, krijgt ze en betaalt er niet
meer dan f 2.40 p. j. voor.
Amsterdam.

N. A. DE

GAAY FORTMAN.

Alb. C. I{ r u y t. Ta Lasa, een tegenhanger van Papa

W oente.

P rij s f 0.15.
Een korte karakterschets van het tweede districtshoofd van Lage, een
deelvan de Possostreek. Hij is, zegt de schrijver, in biina alle opzichten
het tegendeel van het andere districtshoofd del' Posso-streek, den vroeger
reeds door denzelfden schrijver geteekenden Papa i W oente, Reeds in
uiterlijk. Heeft de laatstgenoemde over het geheel een boersch voorkomen, Ta Lasa is fijner gebouwd. Is de eerste vrijgevig en eenvoudig,
de andere is gierig en ijdel. Heeft de eerste hart voor den godsdienst, de
laatste spot er mee. Papa i W oente is ten slotte Christen geworden, Ta
Lasa stelt dit telkens uit. Desniettemin is hij den zendelingen Kruyt en
Adriani van veel nut geweest door zijne hulpvaardigheid, hen den weg
te wijzen, hen daarop zelfs te begeleiden, hen in de taal beter in te
leiden enz. In zijn vriendschap voor beide genoemde missionairen is
hij trouw gebleven. Daarom kan de S. zijn schets van Ta Lasa eindigen
met deze woorden: "zonder Ta Lasa zou onze weg als pioniers van de
Zending in Posso heel wat zwaarder zijn geweest".
Het boekje is zeer aantrekkelijk geschreven en boeit van het begin
tot het einde. Wij bevelen het allen aan.

Amsterdam,

N. A. DE

GAAY FORTMAN.

Indrukken van Egypte.
DOOR

DR. W. J. AALDERS.

Wie per stoomboot de kust van Egypte nadert wordt
aanvankelijk teleurgesteld. Hij komt missehien van Syrie, en
herinnert zich, welk een frisschen achtergrond het Libanongebergte vormde, dat zijn blik vasthield toen Beyrout en zijne
omgeving reeds met den horizont samensmolten; of van Italie
met zijn rotsengordel, waarop de golven stralend breken. Hoe
karakterloos is hierbij vergeleken de kust van Egypte. Vlak
(en kleurloos, zonder verheffing en achtergrond. Een land om
.aan voorbij te varen, omdat het niets belooft. En toch is
Egypte een zoo bij uitstek karakteristiek land. Ret heeft in
.zekeren zin geen achtergrond noodig. Ret is zich zelf. Men
moet zich, als men Egypte bezoekt, niet te veel laten leiden
.door de gedachte, dat men nu den bodem van Afrika betreedt,
het donkere werelddeel, waar het Negerras in de wildernissen
huist. In dien zin heeft Egypte inderdaad geen of weinig
.achtergrond. Ret behoort veel meer tot het complex van
landen, dat deOostelijke helft der Middelandsche zee omringt,
dan tot den reusachtigen massieven driehoek, dien wijAfrika
noemen. Reeds oudtijds stond Egypte .in nauw en menigvuldig
verband met de groote cuItuurwereId, die rondom het bekken
.der Aegersche zee bloeide, terwijI althans in historische tijden
~ijne aanraking met het eigenIijke Afrika veel
minder
beteekende. Trouwens, de onderscheiding van wereIddeelen,
.die wij kennen, is eerst van jongere dagteekening en heeft
30
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veeleer een uiterlijke dan een wezenlijke beteekenis. Zij behoort
tot de kaart, niet tot de werkelijkheid.
Wie dus Egypte bezoekt, bezoekt niet een deel van Afrika"
maar Egypte. Dit land vormt eene eenheid, maar eene van
ontzaglijke verscheidenheid. Ret is een zeer uitgestrekt land:
men zie er slechts den Nijl op aan - want Egypte is de Nijl
- hoe hij zijn eerst betrekkelijk kort geleden (1887) ontdekten
oorsprong vindt in de meren van Midden-Afrika en zijn langen,
afwisselenden weg, beurtelings tusschen de rotsen zich doorwringend en zoetjes langs het vreedzame oeverriet verloopend,
voIgt naar de Middellandsche zee. Deze rivier is een beeld
van het land, dat zij voedt. Egypte heeft een zeer lange
geschiedenis, waarvan de oorsprong nog altijd niet is ontdekt,
over hoevele eeuwen men ook reeds haar loop hebbe gevolgd.
En deze geschiedenis is even rijk aan afwisseling als de loop
van den Nijl. Zie hier weI het geheim der bekoring, die van
Egypte uitgaat. Dit land is zoo oud. Ret is de getuige, dikwijls de deelgenoot, van hetgeen elders van oudsher in verschillende perioden is geschied. Ret is als de vertegenwoordiger
van een ouder geslacht, dat meer weet dan alle jongeren samen.
Als de aartsvaders aan den horizont der geschiedenis verschijnen,.
vinden zij in Egypte reeds eene gevestigde beschaving en
Abraham mag de pyramiden reeds als eeuwen heugende.
gedenkteekenen hebben gezien. Als Solon, de oude wijze van
Griekenland, Egypte bezoekt, wordt hem door de priesters
van dit land toegevoegd: "Gij, Grieken, zijt nog kinderen",
Hij laat zich dit zeggen, overtuigd, zooals Plato en talloozen
na hem, dat Egypte de moeder der wijsheid is. Ret was niet
maar een frase toen Napoleon aan den voet der pyramiden
zijn soldaten herinnerde, dat veertig eeuwen op hen nederzagen. Hij overdreef niet. De pyramiden zijn nog ouder, en
zij vertegenwoordigen een zoo eerwaardig verleden, dat het
zelfs een revolutie-generaal en de zijnen moest treffen. Toch
heeft dit oude land zich telkens weder verjongd. Ret leeft
ook heden nog. Zie hier het verschil tusschen Egypte en zoo
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menige andere streek van historische waarde. De oude rijken
langs Tigris en Eufraat, Assyrie en Babylonia, eens de
evenknieen van het land aan den Nijl, behooren geheel tot
het verleden. Zij hebben den samenhang met het leven ver..
loren, ze zijn dood, Tot zekere hoogte geldt dit ook van
Palestina, dat alleen door zijne geestelijke bizonderheid, als het
Heilige land, levend blijft van eeuw tot eeuw. Maar Egypte
moge al perioden van verval en volslagen stremming van leven
in zijne eeuwen-heugende geschiedenis aanwijzen - het is
telkens weer opgeleefd en bepaaldelijk in onzen tijd toont het
een verrassenden vooruitgang. Dit is het wat een bezoek aan
Egypte zoo belangrijk maakt. Dit land heeft in zich zelf zoo veel
relief, dat het een achtergrond buiten zich kan missen. Het
moge zijn, dat zijne beteekenis vooral in zijn verleden ligt en
bepaaldelijk in de verre oudheid - de pijnlijke tegenstelling
tusschen voorheen en thans, cultuur en barbaarschheid, die den
reiziger elders in het Oosten treft, wordt hier, zooal niet
weggenomen, dan toch verzacht door. de continutteit van het
leven, dat dit schoone land onderscheidt.
Als wij de schoonheid van Egypte roemen is het vooral de
intellectueele, welke wij bedoelen, die van zijne eeuwen-oude
cultuur. De esthetische schoonheid van Egypte, als land, die
van zijn natuur, laat zich zeer verschillend waardeeren. De
physionomie van het landschap is hoogst eenvoudig. Het wordt
geteekend door den Nijl, het Nijldal en de woestijn, hetzij
vlak of met verheffing, maar in beide gevallen even dor en
eentonig. Deze eenvoud heeft iets nuchters. Men ziet het land
met een oogopslag af. Ret houdt niets achterwege, zooals het
bergland, waar zich telkens nieuwe vergezichten openen of
althans doen vermoeden tusschen de hellingen en achter de
bosschen. Egypte mist ook de wazige perspectieven, die aan
een vlak landschap als ten onzent, zekere begrenzing geven
en afwisseling van aspect. Daarvoor is in het zonnige Egypte
geen plaats. Het is alles strak en feI. Men heeft er van den
smallen, vruchtbaren zoom aan beide zijden der rivier met groote
spaarzaamhetd partij getrokken. Geen vierkante voet, die niet
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in cultuur is gebracht. Ret land is van kanalen doorsneden, die
het Nijlwater afleiden en vasthouden voor den drogen tijd.
Elke akker is afgedamd. Tot het kleinste plekje grond is zorgvuldig omwald. Alles wat groeit verraadt de hand van den
mensch en heeft zijn doel in het nut, dat het afwerpt. Wij zien
sierlijke palmen, maar meestal in den vorm van boomgaarden,
rij aan rij op een afgesloten terrein. Wat wij wouden noemen,
waarin de boomen niet elk voor zich tellen, maar een schaduwrijk,
tot zekere hoogte in z\jne ontwikkeling vrij gelaten geheel
vormen, vindt men in Egypte niet. De dorpen bestaan uit een
klomp huizen, rondom een vijver gebouwd, maar zij missen
het karakteristieke, dat die huizen tot zekere eenheid verbindt.
Ret kon even goed een aantal tenten zijn, tijdelijk hier of daar
opgeslagen, waarbij de tent het ongetwijfeld in schilderachtigheid
wint van de leemen hut, die de fellach met zijn ossen deelt.
Dit gemis aan eenheid is ook den grooteren plaatsen eigen,
Elk huis staat weer op zich zelf. Ret steekt kantig af, met zijn
rechte lijnen en lichte kleur, tegen de blauwe lucht. Er is geen
verbinding in den vorm van boomgroepen. En de moskeeen
roogen al hunne koepels welven en hunne minarets omhoog
spitsen - hoe geheel anders is de plaats der kerk, die van
onze 'oude steden het fraaie middelpunt vormt. Ook de Nijl
stelt in dit opzicht te leur. Als men hem .b.v. bij Carro bevaart
brengen de slanke zeilschepen weI eenige beweeglijkheid in
het beeld van stroom en oevers, maar dit beeld zelf is vrij
eentonig. Is het omdatde lotus er niet meer bloelt en in de
papyrusbosschen de heilige ibis niet meer broedt?
Maar niet aIleen daarin bestond toch vroeger de poezie van
het landschap. Trouwens, deze poezie ontbreekt ook nu nog niet.
Zij ishet werk van den grooten kunstenaar, die in Egypte
overal zijn aanwezigheid toont: de zone Egypte moge het kind
van den Nijl heeten, het is dan uit de verbinding van den Nijl en
de zon geboren. Ret verwondert ons niet, dat nevens den Niji
de zon van ouds in dit land als hoofdgod werd vereerd. Terwijl
de Nijl den bodem met z\jn slib en water voedt en drenkt, is
het de zon, die den groei der planten uit de aarde drijft en

INDRUKKEN VA.N EGYPTE.

469

omzet in bloesem en vrucht. Mede aan haar dankt Egypte zijn
onuitputtelijken rijkdom van oogst. Zij maakt dit land tot een
der gezondste streken der aarde, vooral voor den man uit het
Noorden. Want de zomer moge er al overmatig heet en droog
zijn - de winter is er een zomer met al zijn voordeelen en
zonder eenig nadeel. Dag aan dag dezelfde diep-blauwe hemel
en stralende zonneschijn. Een droge, heldere lucht, die den
mensch niet afmat, maar eleetriceert. Deze zomersche winter,
zoo warm en helder, is heilzaam voor liehaam en ziel. Hij moet
ook weI schoon zijn. Hij is het ook. In dit zonlicht worden de
kleuren van land en boomen zoo hel en donzig, de omtrekken
van huizen en velden zoo seherp en sprekend, dat alles in zijn
bizonderheid zich zoo voordoet, dat het leeft voor het oog van
den beschouwer. Inderdaad, alles leeft onder deze zone Het is zoo
reeel wat men ziet. Zelfs de woestijn, deze vlakke oneindigheid,
waarin zieh aIle lijn en kleur oplost in een bruin-geel verschiet,
begint te gloeien en de tegenstelling tusschen het bonte, seherp
begrensde Nijl-dal en de eentonige, wijde woestijn, die het insluit,
ontvangt een zeer eigenaardige schoonheid, in het bizonder als
tegen den avond het onderscheid in het lieht zonder glansen
het seherpst zieh uitdrukt.
Wie in de stemming van ,,0 Sonne, ieh bin dich mtlde" zou
gaan reizen, moet zich niet naar Egypte begeven. Maar deze
verzuchting moge al ontsnapt zijn aan de lippen van een kind
der landstreek, die zoo zonne-arm en zonne-loos kan zijn, de
man van het Noorden zal Egypte gewoonlijk niet in de laatste
plaats liefhebben als het land van den vollen, stralenden zonneschijn.
Dit lang heeft te allen tijd veel vrienden getrokken. De ligging van Egypte is zeer bizonder. Gebergten, woestijnen, watervallen en poelen vormen zijn natuurlijke bescherming. Ten
Zuiden grenst het aan het eigenlijke Afrika. De Westzijde raakt
de Libysehe, de Oostzijde de Arabische woestijn; ten Noorden waarvan de gereede verbinding ligt - vooral oudtijds met Voor-Azie, De Noordzijde is de breede, moerassige Nijldelta,
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waar de zee de vloeiende verbinding vormt met de eilanden en
het vasteland van het Oosten der Middellandsche zee. Door
zijn natuurlijken rijkdom, maar die toch, in verband met de bevloelrng van den Nijl, zorg en arbeid eischte, vormde Egypte
van zijne bewoners een vreedzaam yolk van landbouwers. Ook
dit land he eft tijden van expansie gekend, toen het tot ver in
Voor-Azie zijn overwinningen vierde, maar over het geheel verhaalt zijn geschiedenis meer van in- dan van uitvallen. De invallen waren van verschillenden aard, vreedzaam en oorlogszuchtig. De broeders van J ozef, die in Egypte koren komen
koopen, zijn de vertegenwoordigers van de vreedzame invasie,
die eeuw na eeuw dit rijke land, de korenschuur der oudheid,
heeft getroffen. Plato, die op zijn wetenschappelijke reizen ook
Egypte bezocht en er stof tot zijne wijsbegeerte verzamelde,
typeert een geestelijken inval in Egypte, die van aIle zijden,
eeuwen lang is gedaan. Maar de overgang van vreedzaam bezoek
en oorlogszuchtige bezetting was niet zoo groote Tot de Semieten,
die in Egypte koren koopen, behooren ook de Hyksos, die gedurende twee eeuwen dit land hebben beheerscht. En Alexander de
Groote, de drager der Hellenistische beschaving, heeft met deze
ook het Grieksche politieke gezag in Egypte gevestigd. In deze
trekken weerspiegelt zich de geheele geschiedenis van dit stoffelijk en geestelijk zoo rijke land. Zijn rijkdom is tegelijk de oorzaak
van zijn kracht en zijn zwakheid. Egypte is altijd de begeerlijke bruid geweest, naar wier bezit velen, niet altijd met de
beste bedoelingen, hebben gedongen. Cleopatra's leven is dat
van haar land tot in onzen tijd toe. Zooals de Egyptische prinses beurtelings Caesar en Antonius haar gunsten schonk, hebben
zich in de laatste eeuw achtereenvolgens Frankrijk en Engeland in het bezit van Egypte verheugd. AIleen, destijds kon het
land vrijer over zich zelve beschikken dan thans. Het was nog
veel jonger en had niet z66veel ondergaan.
Eigenaardig is de wijze, waarop wij Egypte van ouds in aIle
landen terugvinden. Het lot zijner monumenten is daarvoor
teekenend. Men herkent de obelisken, die eens de tempels
versierden, overal, Men heeft in Nineve den obelisk terug-
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gevonden, dien de Assyrische koning als buit medenam. De
Romeinen zijn gevolgd. Wie weet niet van den grooten obelisk
QP het St. Pietersplein, dubbel heidensch monument - uit den
Egyptischen zonne-tempel in dienst van den Caesar-cultus overgegaan, en sedert gewijd als wachter op het voorplein der
wereldkerk. Ook de Byzantijnen hebben hun obelisk uit Egypte
medegenomen: hij he eft hunne herinnering in het Mohamedaansche Constantinopel bewaard. Napoleon bleef de traditie der
oude wereld-veroveraars getrouw, toen hij uit het veroverde
Egypte een obelisk naar Parijs zond als steenen getuige van
zijn roem tegenover zijn yolk. En aan de oevers van de Theems
symboliseert de naald van Cleopatra den band tusschen Engeland en Egypte, die thans nauwer is dan ooit. In de zandvlakten van Sakhara ligt nog het reusachtige, aan Engeland geschonken
Raamses-beeld te wachten tot de moderne vervoermiddelen in
staat zullen zijn den Pharao van steen over te brengen naar het
land, waartoe zijn rijk sedert 1882 feitelijk behoort. Zoo heeft
Egypte de wereId vervuld niet aIleen met eenige pompeuze
monumenten, die de paleizen der hoofdsteden versieren, maar
ook met de zich gestadig vermeerderende resten vanzijn
cultuur, die in de museums worden gesorteerd en door de geIeerden bestudeerd. Doch het beste blijft tegenwoordig in Egypte
zelf, Het museum in Carro is een groote, blijde verrassing, ook,
wellicht juist, voor wie de groote verzamelingen in het Westen
heeft gezien; zoo veel is er, en zoo goed is alies geconserveerd. Nauwelijks laat zich een fijner genot denken, dan in
Egypte zelf deze schatten te zien, beurtelings in het museum
wetenschappelijk geordend en in hunne oorspronkelijke omgeving zooals men ze teruggevonden heeft. Zoo dienen elkaar
wetenschap en werkelijkheid.
Het is ietwat vreemd, dat men tegenwoordig het middelpunt
van Egypte aanduidt met een betrekkelijk jongen naam. Want
op de plaats van het huidige Carro moge oudtijds al een stad,
het Egyptische Babylon, gestaan hebben, Carro zelf is een
stichting van den jeugdigen Islam (641). Toch vertegenwoordigt
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het door zijn ligging en omgeving het oude Egypte misschien
meer dan eenige andere stad, Ret verdient de hoofdstad van
Egypte te zijn. Ret ligt aan den Nijl, niet ver van de plaats,
waar deze zich splitst in vele armen, bij den overgang van
Nijl-dal in -delta. Ret vruchtbare dal is er breed, maar toch
smal genoeg om aan beide zijden den overgang van den groenen
rivierzoom in het gele woestijnzand en het Mokattamgebergte
te toonen. De oudste geschiedenis he eft in de nabijheid hare
stomme tolken. Tegenover de stad, aan de Westzijde van den
Nijl - de zijde der dooden, die daarom in Egypte de "W esterlingen" heetten - liggen de pyramiden van Gize en de groote
Sphinx op de grens de woestijn. Een weinig zuidelijker achtereenvolgens de nog oudere pyramiden op het doodenveld van.
Aboesir en die van Sakhara, in de nabijheid van de rutnen van het
oude Memphis. Deze stad is niet de eenige residentie gebleven.
De afwisseling van hoofdsteden is kenmerkend voor de geschiedenis van Egypte, dat altijd heeft bestaan uit twee deelen,
het noordelijke en het zuidelijke, waartusschen het evenwicht
schommelde. Eerst, in de periode van het oude rijk, overwoog het Noorden; de oudste historische herinneringen verbinden zich aan Memphis 1). Daar zetelt de Pharao, de drager
der dubbele kroon, die beide rijken, het noordelijke en het
zuidelijke, vertegenwoordigen. Maar de eenheid ontspant zich;
er volgt decentralisatie; de vorsten, die de verschillende
gouwen besturen, maken zich onafhankelijk. Op hun beurt
weten de gouw-vorsten van Thebe, in het Zuiden, naar
hunne stad het zwaartepunt des rijks te verleggen, maar
over het geheel teekent het midden-rijk een tijd van verwarring, omdat elke min of meer zelfstandige vorst zonder
centraal gezag zijn willekeur liet gelden. Ret Noorden ver
zwakt. De stammen van het Noord-Oosten, de Ryksos in het
bizonder, hebben vrijen toegang in het land. Zij beginnen
met gasten en eindigen met overweldigers te zijn en vestigen
1) De oud-Egyptische chronologie is nog altijd zeer onzeker. Volgens
de laatste opvattingen heeft het oude rijk bestaan van ongeveer 2900-2400,
het middenrijk van 2200-1800, het nieuwe rijkvan 1600-1100 v66r Christus.
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hunne residentie te Tanis (Zoan). Hun overmacht houdt twee
eeuwen aan. Ook van deze periode bewaart Carro de herinnering
in zijn museum. Dan voIgt het nieuwe rijk, waarin, volgens
de wet van eb en vioed, de centralisatie zich weder laat geiden.
Thebe wordt de hoofdstad van het geheeIe, dubbele rijk. De
Hyksos worden nu met eenparige kracht verjaagd. Wordt
zuideIijk Nubie tot Soedan toe gekoioniseerd, noordwaarts dringen tot in Syrie en Mesopotamie Egyptische macht en invloed
door. De kolossen van Raamses, nu omver geworpen, in het
zand van Sakhara rustend, vertegenwoordigen wellicht beter
dan iets anders de macht der Pharao's van dien tijd. Maar ook
in deze periode blijft de traditie niet ongestoord. Een der
Pharao's, Amenhotep IV, breekt met het verleden van dynastie
en godsdienst. Demonstratief verlaat hij Thebe, het middelpunt
van den officieelen Amon-dienst, en stieht een nieuwe
residentie, waar hij den dienst van zijn God, de vergeestelijking
der zon, inwijdt. Ret is te Tell-el-Amarna, waar men voor
ettelijke jaren, 1887, in de rumen van het paleis de briefwisseling van den Pharao met zijn vasallen in Syrie heeft teruggevonden, de leemtabletten, die men in het museum te Carro
ziet uitgestald.
Allengs begint het rijk te wankelen. De gestadige wisseling
van residenties is er een symptoon van. Geleidelijk verplaatst
zieh het zwaartepunt des rijks naar het Noorden, in de NijIdelta, aan de grenzen, teBubastis en Sais, Ret zuiver Egyptisch
karakter des rijks en daarmede zijn zelfstandigheid gaat verloren. Vreemdelingen wisselen Egyptenaars af op den troon.
Tegen een forschen aanval is Egypte niet meer bestand. Dit
zal blijken, meer dan eenmaal. Eerst zijn het de Perzen, die het
land veroveren, dan de Grieken, alsAlexander de Groote versehijnt,
wiens naam voortleeft in de nieuwe hoofdstad aan de Middellandsche zee, zoo dieht mogelijk bij de landen en eilanden der
Grieksche wereld. Alexandrie blijft het middelpunt van handel en
beschaving ook als de Romeinen de Grieken aflossen en Jodendom
en Christendom het heidendom vervangen. Ook deze periode van
allerhande vermenging van verschillende stijlen, van kunst,
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leven en geloof, heeft in het museum van Carro menige proeve
aan te wijzen.
Artistiek beschouwd is de afdeeling, die den overgangstijd en
de christelijke periode vertegenwoordigt, misschien de minst belangrijke van aIle. 'I'och boeit zij ons zeer bizonder. Welk een
Christendom, dat van Egypte. Het heeft martelaren gekweekt
als nergens elders; in Egypte hebben de bloedigste vervolgingen
plaats gehad. Het heeft uit de catechetenschool te Alexandria
geleerden zien voortkomen als Clemens en Origenes, die
in encyclopaedische kennis en diepte van inzicht vooraan
stonden in de oude theologie. In Egypte hebben Kerkvaders
geleefd als Athanasius, die in kritieke tijden het orthodoxe
Christendom heeft gehandhaafd door een enkel woord, en de
eerste anachoreten en kloosterlingen hebben zich beurtelings
in de Lybische woestijn afgezonderd of langs den Nijl hunne
gemeenschappelijke hutten gebouwd. Maar hetzefde land heeft
ook de ontaarding van het Christendom getoond eenerzijds in
de spitsvondige ontwikkeling van begrippen zonder levensinhoud,
anderzijds in den Byzantijnschen staatsgodsdienst, waarbij het
geloof slechts als hulpmiddel of voorwendsel wordt geduld.
De vermenging van beide heeft tot een onverdraagzaamheid
geleid, die nu en dan uitgebarsten is in gruwelen als de
moord op Hypatia, de edele vertegenwoordigster van het neoPlatonisme en daarin van den oud-Alexandrijnschen geest.
Maar een Christendom, dat zoo zich handhaaft, is ten doode
gedoemd, hetzij het wordt weggevaagd, gelijk dit grootendeels
is geschied bij de opkomst van het Mohamedanisme, hetzij het
als een versteening voortbestaat, zooals de Koptische kerk van
Egypte, waaronder de Protestansche zending tegenwoordig meer
werk heeft dan onder de Mohamedanen.
Dan voIgt de geweldige vloed van het Mohamedanisme, die
Egypte overstroomt. Het nieuwe rijk eischt een nieuw middelpunt. Als zoodanig ontstaat, plotseling, zooals de heerschappij
van den Islam zelve, Carro, waar eene nieuwe Mohamedaansche
beschaving is opgebloeid. De hoogeschool El-azhar, die n6g
meer dan 10.000 leerlingen uit de geheele Mohamedaansche
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wereld vereenigt, is hiervan een sprekend bewijs, evenals
menige fraaie moskee in oud-Catro, Ret is een fabel, dat
Khalif Omar bij de verovering van Alexandrie de wereldberoemde bibliotheek zou hebben verbrand met her Schlagwort:
"Bevatten dezepapyrusrollen iets goeds, dan staat het ook in den
koran, en staat het niet in den koran, dan is het niet goed".
De beteekenis, die de Islam in de middeleeuwen gehad heeft
ook voor wetenschap en kunst, zoowel in de zelfstandige ontwikkeling van beide als in de rol, die hij vervuld heeft als makelaar,
die de oud-Grieksche cultuur in west-Europa heeft germporteerd,
kan men niet licht te hoog aanslaan.
Toch wordt men door een bezoek aan deze hoogeschool,
hoe interessant ook, slechts bevestigd in de overtuiging, dat de
periode van wetenschappelijke ontwikkeling door die van stilstand is gevolgd. Ret onderwijs draagt een mechanisch karakter.
Het is geheugenwerk, waarop de leerlingen zwoegen, die, op
den grond gezeten, met eigenaardige bewegingen van het bovenlichaam de koranteksten reciteeren. Op de wijze van reciteeren
komt het aan. Men onderschatte de beteekenis vanzulk
geheugenwerk intusschen niet. Het geeft den geest een zeer
bepaald, muurvast bezit, dat zich als massief geheel overal
laat meedragen en met fanatisme handhaven. Vandaar dat reeds
zeer jonge leerlingen deze hoogeschool bezoeken en van
een afgeronden leergang geen sprake is. De groote beteekenis
dezer inrichting ligt wel in haar internationaal karakter en'
haar streng Mohamedaanschen zuurdeesem. Hier worden lieden
uit vele landen in hun zelfbewustzijn als Moslem bevestigd en
in zooverre ontwikkelt El-azhar een machtigen invloed, ook
in Nederlandsch Oost-Indie, De Islam blijft dit doen bij aIle
wisseling van dynastieen, ook als in de 1ge eeuw de Europeesche
invloeden zich allengs meer doen gelden. Ook van het tegenwoordige Egypte, Turksch in naam, zich zelf besturend voor den
vorm, Engelsch in werkelijkheid, is Cairo de hoofdstad gebleven.
Men voelt zich hier in een moderne wereldstad, het centrum
van een land, dat in de 30 jaren van Engelschen invloed zich
krachtig heeft ontwikkeld. De Engelschen hebben hier hun
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koloniseerend vermogen schitterend getoond. Zelven op den
achtergrond blijvend, de bestaande verhoudingen aanvaardend
en de geschikte inlanders gebruikend, hebben zij hier een
toestand geschapen, waarop naburige landen, die nog rechtstreeks onder de Turksche regeering staan - b.v. Palestinabijna jaloerschzijn. Toch is deze toestand er een van overgang.
Naar mate de bevolking meer tot zelfbewustzijn ontwaakt en
met Mohamedaanschen trots wordt gevoed, zal moeten blijken
of de zedelijke invloed van Engeland sterk genoeg is om het
militaire en economische gezag te handhaven. Vooruitgang
staat dikwijls tot tevredenheid in omgekeerde rede. De [aren,
die onmiddellijk aan de Fransche revolutie voorafgingen, leveren
hiervan een leerzame proeve. De maatschappelijke toestanden
van het tegenwoordige Europa wijzen in dezelfde richting. Ook
buiten Europa, Egypte bewij-st het, evenals Indie, doet zich
hetzelfde verschijnsel voor. Hoe jong is dus het oude Egypte 01)
zijn beurt weder. Voorwie de hoofdstad en haar omgeving bezoekt
vloeien dus oud- en nieuw Egypte samen. Voelt hij dit niet
gesymboliseerd, als hij van Carro uit per elektrischen tram naar
de pyramiden rijdt? Hoeveel eeuwen scheiden dit vervoermiddel
van het doel, waarmede het hem verbindt.
Ret is ruim een eeuw geleden, dat de wetenschappelijke onderzoekingen in Egypte begonnen zijn. Hier heeft Napoleon's
genie den weg gewezen. Toen hij in 1798 zijn tocht naar
Egypte deed, met het doel op den Levant beslag te leggen om
den Engelschen handel te fnuiken, was hij vergezeld van een
aantal geleerden, met wie hij zich gaarne te midden van de
beslommeringen van z~in krijgsplannen onderhield. Zoo gaf hij
aan de Egyptologie den eersten stoat. In het volgende jaar werd
door Franschen de steen van Rosette gevonden, die den sleutel
heeft gevormd tot ontcijfering van de hieroglyphen, het oudEgyptische schrift, waarvan de kennis was verloren gegaan. De
steen bevatte een opschrift in drie talen: in hieroglyphen, in
d. g. demotisch (volks)schrift en in Grieksch. Door van de
eigennamen uit te gaan, die op elk der opschriften natuurlijk
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gelijk waren, is men er in geslaagd de hieroglyphen, die overeenstemden met de Grieksche woorden, te ontcijferen. De belangstelling was gewekt. Zij werd de hartstocht van geleerden uit
aIle landen. Deze konden zich te goed doen aan het onuitputtelijk materiaal, dat in het droge klimaat van Egypte was bewaard
gebleven. Telkens werden nieuwe vondsten gedaan. Men denke
slechts aan de mummies der Pharaonen (1886) en de brieven
van Tell-el-amarna (1887) en aan de voorraden papyrus-bladen,
zoowel met gewijde als met profane teksten beschreven, die
voor en na worden opgedolven. Reeds deze talrijke vondsten
moesten de onderzoekers inspireeren. Men behoefde niet altijd in
hetzelfde kringetje zich te bewegen, bezig met eenige klassieke
teksten of inschriften. Bier telkens versche voorraad van materiaal, waardoor de stof tot vergelijking, aanvulling, gestadig
werd uitgebreid en althans eenige vaste lijn beloofde te brengen
in het reuzen-Iabyrinth der Egyptische oudheid. Daarbij de
bekoring der stof zelve, de overblijfselen in woord en beeldmaar deze zijn hier eigenlijk een - op papyrus en in steen,
in lijn en kleur, in architectuur en decoratie, van deze wondere
wereld. Geldt het droom of werkelijkheid wat men ziet? Eenerzijds is het het reeele leven, in de gestalten der menschen, die
bezig zijn met landbouw of jacht, die oorlog voeren en feest
vieren. Anderzijds schijnt het alles symbool: deze gestalten met
menschenlichaam en dierenhoofd, blijkbaar als goden bedoeld,
deze figuren zoo strak vall houding en trekken, dat zij geen
persoon, maar een denkbeeld schijnen uit te drukken. Daarbij
de reusachtige afmetingen der beelden, deze kolossen in de
houding van olympische rust, die staren zonder te zien, even
mysterieus als de pyramiden, deze massale uitdrukking in steen
van de meest eenvoudige stereometrische figuur, waarvan aIleen
het massale het bizondere is, als uitdrukking van iets anders, het
boven tijd en ruimte verhevene: de eeuwigheid. En ter verklaring
van dit alles deze hieroglyphen, raadsels op zich zelf, deze
woorden in beelden, met onberispelijke precisie in den steen gegrift.
Over het geheel treft ons in de Egyptische monumenten het
geacheveerde van den arbeid. Deze mannen hadden den tijd.
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Zij werkten voor de eeuwen. Zij beschikten ook over een on
uitputtelijken voorraad van werkkrachten en materiaal. Zij
deden alles in het groote Zij stonden onder de tucht van hun
stof en gehoorzaamden aan den stijl. Dit ligt in den aard der
zaak. De Egyptische kunst was, over het geheel een hof-kunst.
Zij volgde dus de heerschende etiquette. Zij werd gedragen door
de traditie. Zij droeg een officieel karakter. Wat van de kunst
geldt, geldt ook van het leven, dat zij uitdrukte, zoowel het
staatkundige als het huiselljke en het godsdienstige. Vandaar
dat men dikwijls gevaar loopt te vergeten, dat het oude Egypte
eene geschiedenis van tientallen ven eeuwen vertegenwoordigt.
Juist het officieele, soms uitsluitend decoratieve gebruik van
de oude vormen werkt deze vergissing in de hand. Als men
b. v. de grafschriften leest, keeren dezelfde uitdrukkingen bijna
onveranderd terug in zeer verschillende tijden. Hier heeft
men met cliches te doen. Dit geldt ook de oude symbolen en
de hieroglyphen in het algemeen. Als Cleopatra zich als Isis
laat voorstellen met hemelbol en hoornen, of keizer Decius zich
in Egyptische dracht met een opschrift in hieroglyphenschrift
verheerlijkten, is dit slechts het volgen eener oude, hoofsche
mode, op de wijze van onze heraldiek. Wij begrijpen intusschen
deze mode. Zij is e~n hulde aan de bekoring, die uitgaat van
deze mengeling van zaak ell beeld, fantasie en werkelijkheid,
die de uitdrukking van het oude Egyptische levcn kenmerkt,
zooals men deze terugvindt in graven en tempels, in beelden
en reliefs, in lijnen en hieroglyphen.
1

Niet zonder opzet noernden wij de graven het eerst. Ret
schijnt, dat deze de oudste overblijfselen van Egypte vormen.
Wlj kunnen er bijvoegen de talrijkste. De zorg voor de dooden
is teekenend voor de oude Egyptenaars. De dooden hadden
beter woningen dan de levenden, ruimer, fraaier, ook degelijker,
want terwijl de levenden huizen vall leern bewoonden, diende
voor de gestorvenen de natuursteen als materiaal. Dit sprak
van zelf. De dooden leefden ook, zij het al op een andere wijze.
De realiteit van het voortbestaan na den dood was den Egyp-
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tenaars zeer eigen. Daarom bouwden zij ook zoo solide: het
werk gold immers eene duurzame toekomst. Ret leven hiernamaals was de direkte voortzetting van het leven hier. De
rangorde bleef bewaard. Daarom hadden de koningen hunne
reuzen-graven, de pyramiden in het oude Memphis, later de
rotsgraven te Thebe. De rijksvorsten zochten hUD verblijf na
den dood in de nabijheid der Pharao's, die zij hadden gediend.
Vandaar de d. g. mastaba's, lagere bouwwerken, die de konings..
graven omringen. En zoo zorgt ieder naar zijn stand voor een
eeuwig huis. Het zijn ware doodensteden, die zich als pendanten
van de steden der levenden uitstrekken, gewoonlijk aan de
overzijde van den Nijl, het Westen, waar immers ook de zon
dagelijks haar loop eindigt.
De pyramiden zijn niet de oudste koningsgraven, al dagteekenen de meest bekende, de drie groote van Gize, waarschijnliJk uit de 27ste eeuw voor Christus. Die, welke men
van Carro komende het eerst voor zich ziet, is de oudste.
Zij is die van Cheops. Het ligt voor de hand, dat deze bouwwerken, hoe groot ook, tegen den achtergrond der woestijn
gezien, weinig indruk maken. Tegenover het oneindige houdt
aIle vergelijking Ope Maar als men, nader komend, de ruwe steenblokken in eindelooze reeksen op elkaar gestapeld ziet en de
afmeting van een mensch, een kameel, een groep van beide met
die der pyramide tracht te vergelijken, begint allengs de grootte
van het bouwwerk, waarvan men gelezen heeft - 146 Meter
hoogte - te leven. En dit alles is massief, behoudens de enge
gangen en de betrekkelijk kleine grafkamers, waarin de mummie van den koning met die der zijnen werd neergelegd. Nu
is de oorspronkelijk gepolijste oppervlakte oneffen. Men heeft
de pyramiden geducht gehavend door ze te ontblooten van den
buitensten wand van gepolijste steenen, die men elders wenschte
te gebruiken. Van nabij gezien zijn ze ruw en grof. Maar deze
onregelmatigheid doet niet af van de onberispelijke symmetrie van het geheel. Deskundigen staan verwonderd over de
juistheid der verhoudingen en de soliditeit van den bouw, die
beide bewezen worden door het feit, dat de loop van gangen
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en de welving der grafkamers na zoovele eeuwen en bij zooveel gewicht nog niet de minste afwijking vertoont. En men behoeft geen deskundige te zijn om ztch te verwonderen hoe de
oude Egyptenaars bij de gebrekkige werktuigen dier tijderl er
in geslaagd zijn deze ontelbare blokken natuursteen, van afmetingen van meer dan 1 Meter, van de overzijde der rivier
uit het Mokattamgebergte over te brengen en tot een hoogte
van oorspronkelijk meer dan 150 Meter op een basis van
233 Meter lang en breed op te stapelen. Ret is waar, men had
een werktuig, dat gewillig en goedkoop was: den slaaf. Als
het waar is, dat 100.000 man, die om de 3 maanden werden
afgelost, 20 jaren lang aan de pyramide van Cheops hebben
gearbeid - en waarom zou het niet - heeft een complex van
menschelijke arbeidskracht, samengesteld nit de spieren en de
handigheid, maar ook uit het zweet en het bloed van deze
duizenden iets tot stand gebracht, dat tegelijk tot het grootste
en tot het duurzaamste menschenwerk behoort. Welk een wereld
van ellende is in deze pyramide versteend, die tegelijk de
uitdrukking is van menschelijken trots zonder wederga. Deze
koning heeft willen voortleven, niet slechts als mensch, maar
als koning, en dat op een wijze, waarop het woord vereeuwigen
toepasselijk schijnt. Zijn dooden-huis staat na zes en veertig
eeuwen vrijwel ongedeerd, al is - ironie der geschiedenis de grafkamer reeds lang geopend en de mummie van den vorst,
waarom alles ging, verdwenen.
Hoe heeft de zorg voor zijn toekomst dezen koning gekweld.
Trouwens, zij deed het ieder op zijn wijze. Elke Egyptenaar
placht zijn eigen graf gereed te maken voor zijn dood, en het
bezit vall kinderen werd ook daarom zoo hoog geschat, omdat
deze, ingeval hun vader onvoorbereid stierf, zich van zijn
plicht ten aanzien van het graf konden kwijten. Als Jozef dus
met zooveel nadruk bevel geeft over zijn gebeente, handelt hij
geheel ill Egyptischen trant. Men ging hierbij zoover, dat reeds
bij het leven de grafschriften werden besteld en gereed gemaakt,
die den doode moesten verheerlijken. lets anders dan lofredenen
was uitgesloten. Dit behoorde zoo tot den goeden toon en ge-
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schiedde volgens een vast schema, dat de verzekering bevatte
van een in elk opzicht onberispelijken levenswandel, mededeeling deed over den aanleg van het graf en bij aanzienlijke
personen eene lijst van roemrijke daden bevatte.
Zoo leeren ons in het oude Egypte de dooden de levenden
kennen. De grafkamers del" aanzienlijken zijn de reproductie
in lijn en kleur van het leven, dat zij hebben geleid en geacht
worden in andere verhoudingen voort te zetten. Men ziet er
voorstellingen van het huiselijke en landelijke leven. Ret brood
wordt gebakken, het koren afgesneden. Men gaat op de jacht
rOf visscherij. Men zit aan den maaltijd of viert feest. Wie deze
wandversieringen aanziet, ontvangt den levendigen indruk, dat
het onderscheid tusschen het hier en het hiernamaals slechts
tijdelijk, niet soortelijk, uiterlijk, niet wezenlijk is, dat de toekomstverwachting enkel de voortzetting en wellicht de verheerlijking
van het aardsche leven bedoelt. Het is dus een groote miskenning van de werkelijkheid, als men meent, dat de Egyptenaars
zoo met de eeuwigheid vervuld waren, dat zij het tegenwoordige
leven nauwelijks telden. Het tegendeel is waar. Juist omdat zij
aan het aardsche leven zooveel hechtten, trachtten zij dit tot
elken prijs voort te zetten aan gene zijde van het graf. Het
zijn geen bleeke droomers, die in de verte staren, met trage
handen en slappe knieen, maar werkelijkheidsmenschen, met
krachtige spieren en bruisend bloed, die met beide voeten
in het vruchtbare Nijldal staan en het zonnige leven met zijn
.afwisseling van arbeid en genot hartstochtelijk liefhebben. Daarom
versieren zij reeds bij hun leven de verblijfplaats van hun
lijk met de kleurigste beelden van het aardsche bestaan op zijn
best, zooals de Grieken zich den Olympus droomden als de
verheerlijking van het menschelijk leven, maar zonder den dood,
Zij laten zich over de smart der scheiding troosten door zich
een sfeer te scheppen, waarin zij alles zullen wedervinden wat
zij hier achterlaten. Zij wijden alle zorg aan hetgeen van hen
overblijft na den dood. De zorg voor de dooden is de eerste
voor de levenden. Het lijk van den aanzienlijke wordt met de
grootste nauwkeurigheid behandeld. Ret hart en de ingewanden
31
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worden er uit verwijderd en in vazen (canopen) afzonderlijk
bijgezet. Ret lichaam wordt gebalsemd, in linnen gewikkeld en
in een of meerdere, met hieroglyphen en andere voorstellingen
bont beschilderde kisten neergelegd. De lijkstoet begeeft zich
in de dooden-bark over den Nijl om in het Westen, het land
der ondergaande zon, zijn last in de bestemde grafstede huisvesting te geven. Daarbij vertoonen zich de eigenaardige, half
realistische, half symbolische opvattingen van dit Yolk, dat
zooveel over den dood heeft gedacht. Ret lichaam in den vorm
der mummie komt het eerst in aanmerking. Ret is de natuurlijke
stoffelijke zetel van de min of meer geestelijke bestanddeelen
van den mensch. Men onderscheidde in het geheel niet minder
dan vijf bestanddeelen: het lichaam, de schaduw, den naam,
de ziel (ba) en wat men zou kunnen noemen het onzichtbare
evenbeeld, den geestelijken dubbelganger van den mensch.
Vooral om dit laatste element, ka geheeten, was het te doen.
Ret werd geacht in het graf voort te leven, min of meer aan
de mummie gebonden. Vandaar dat men als voorzorgsmaatregel
tegen het verloren gaan der mummie in het graf sprekend
gelijkende beelden van den overledene plaatste, om in geval
van nood den ka als vergoeding voor het lichaam te dienen.
Dezen ka geldt eigenlijk de doodencultus, die in het oude
Egypte zulk een reusachtigen omvang had. Men richtte het graf
zoo in, dat de doode daar een verblijf vond, dat aan al zijn
behoeften voldeed. Aan de oostzijde, die van de levenden, werd
een z. g. schijndeur aangebracht, waardoor de ziel geacht werd
in en uit te gaan. Ret graf zelf werd met zorg bewoonbaargemaakt. Men moest trachten den dubbelganger van den ontslapene het leven zoo aangenaam mogelijk te maken. Vandaar
dat men den doode allerlei voorwerpen van huishoudelijken en
technischen aard, in werkelijkheid of in beeld, medegaf in het
graf. De bakker ontving de attributen van zijn Yak, de landman van zijn bedrijf; de officier werd vergezeld van de houten
reproductie van zijn corps; de koning ziet zich omringd van de
teekenen zijner waardigheid en ontvangt de hulde zijner vasallen.
Aan de vrouwen werden hare sieraden medegegeven, De ju-
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weelenverzameling, die in de graven der Egyptische prinsessen
is gevonden, vormt misschien de fraaiste der wereld. Vandaar
dat de grafsteden der Egyptenaars een ware schatmijn vormen
van alles wat hun leven diende en verheugde.
Als men de zalen van het museum te Carro doorwandelt
voelt men zich langzamerhand in de oud-Egyptische wereld
verplaatst. Hoe rijk en verscheiden was dit leven; hoe hoog
ontwikkeld de beschaving. De leus: geleidelijke ontwikkeling,
die voor velen nog altijd het raadsel des levens moet oplossen,
begint in deze omgeving haar klank te verliezen. Het is waar,
de machine ontbrak, maar het handwerk was er slechts te fijner
om. En het is niet aIleen de geoefende techniek, maar ook de
verfijnde smaak, die ons in tal van voorwerpen treft. Toch
valt het moeilijk deze te zien in hun oorspronkelijk milieu.
Zij moeten een dubbele transpositie ondergaan onder het oog
van den modernen bezoeker. Uit de gesystematiseerde verzameling, die in de vitrines van het hedendaagsche museum
is uitgestald, moet hij ze overbrengen in de werkelijke wereld
van het oude Egypte, om ze uit deze wereld weer te verplaatsen
in de sfeer der dooden, de grafkamers, waar ze bij de mummies
z\in weggeborgen in de zerk. Zoo reeel vatte de Egyptenaar
het leven na den dood Ope Hij gaf den afgestorvene alles mede,
wat hem dienen kon in de andere wereld, tot de figuren van
levende helpers toe. Het zijn de eigenaardige beeldjes van hout
of steen, die men in grooten getale in de graven vindt en die
geacht werden voor den doode den zwaren arbeid te verrichten.
Daarenboven werd hem een reisgids medegegeven, het z.g.
doodenboek, dat hem op de knieen werd gelegd, en dat een
beschrijving gaf van zijne reis en hem van allerlei raad, in
den vorm van tal van tooverspreuken, voorzag.
Hier raken wij den overgang van het reeele tot het magische
en symbolische. In hoeverre deze den Egyptenaars duidelijk
geweest is Iaat zich niet uitmaken. De zorg voor de dooden
was een godsdienstige handeling. Hun gaven brengen was
offeren. Bij de oude pyramiden, die thans zoo eenzaam in het
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woestijnzand staan, hebben, zooals uit de opgravingen, bepaaIdelijk te Aboesir is gebleken, oorspronkelijk tempels gestaan
waarin de dooden-cultus plaats yond. Ook in de mastaba's der
rijksgrooten stond in de kamer v66r het grafgewelf een tafel
met offergaven. Er bestond een priesterschap, die bepaaldelijk
met de zorg voor de dooden was belast en hoog aanzien genoot.
De dooden hebben de levenden noodig. In de opschriften
hunner graven smeeken zij om hun hulp: ,,0, de levenden",
roepen zij met een aanzienlijke uit de 6e dynastie - "die op
aarde zijn en aan dit graf stroom op of stroom af voorbijtrekken.
mochten zij zeggen: "duizend brooden en duizend kruiken bier
voor den heer van dit graf''''. 1) Natuurlijk is dit niet letterlijk
bedoeld. Ret offer voor den doode gebracht, werd geacht dezen
ten goede te komen. Hier had de magische opvatting van het
verband tusschen lichaam en geest, hier, en hiernamaals, vrij spel.
Toch was zij de eenige niet. Ook ethische motieven komen voor
Volgens de voorstellingen van het doodenboek en de opschriften en
wandschilderingen der graven geloofden de Egyptenaars aan het
oordeel en de vergelding na den dood. Van daar de eer, die aan
Osiris, als den vorst van het doodenrijk, wordt toegekend. In de gestalte van een mummie, met scepter en geesel voorzien, symboliseert hij de macht, die heerscht aan gene zijde van het graf. In de
weegschaal der waarheid wordt het hart der overledenen
gewogen. Er zijn straffen en belooningen. De doode heeft een
langen weg te gaan, evenredig aan die van de zon, de godheid,
welker levensloop maatgevend is voor al wat leeft: door de
kille engte der duisternis tot het licht van den nieuwen
dag. Dan bereikt hij de velden van Aaroe, die ons aan het
Elyseum der Grieken herinneren, waar hij weer den akker
bebouwt, en met een overvloedigen, waarlijk goddelijken oogst
wordt verrast. Deze voorstelling is de eenige niet, maar zij
heeft dit met elke andere gemeen, dat zij het leven over het
graf soortelijk gelijk stelt met dat aan deze zijde en het meer
zinnelijk dan zedelijk opvat. Zoo gezien ontvangen ook de
1) G. Roeder, Aus dem Leben vornehmer Aegypter von ihnem selbst
erzahlt, 1912 S. 41.
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grafschriften het juiste relief en zoo begrijpen wij de zelfverheerlijking, waarmede de nog-Ievende als de reeds gestorvene
zijne biografie opsiert en den wereldschen toon van bijna alle
grafschriften, die zijn ontcijferd. In een der oudste graven op
het doodenveld te Sakhara schrijft een graaf uit de 5e dymastie:
"Ik ben uit mijn stad gekomen, ik ben uit mijn gouw opgestegen,
opdat ik in dit mijn graf zou neergelegd worden. Ik heb dagelijks de waarheid gesproken, die de god liefheeft. Goed is het
wat ik van den koning tot de menschen placht te zeggen; nooit
heb ik iets kwaad tegen iemand gezegd van de majesteit van
mijn heer". 1) Minder vreedzaam klinkt de toon van een hooggeplaatst hoveling, het hoofd van het ploeghuis en de opzichter
van de koninklijke tuinen, vorst Una, uit de volgende dymastie.
Hij verhaalt hoe hij in de gunst stond van zijn koning "wiens
hart voller was van mij dan van eenigen anderen zijner vorsten,
zijner edelen en zijner dienaars". Aan die gunst dankt hij zijn
graf: "Ik verzocht van de majesteit mijns heeren, dat mij een
zerk van witten kalksteen uit Tura gebracht werd. Zijne
majesteit liet den schatmeester Gods.overvaren met manschappen
van den scheepskapitein onder zijne leiding om mij deze zerk
uit Tura te brengen. Hij kwam er mede terug in een groot
lastschip benevens het deksel, een schijndeur, een deurblok,
twee hardsteenen en een offertafel. Nooit werd iets dergelijks
voor eenigen anderen dienaar gedaan, maar ik was dan ook
voortreffelijk op het hart van zijne maiesteit, maar ik was dan
ook aangenaam op het hart van zijne majesteit, maar het hart
van zijne majesteit was dan ook vol van mij". Deze man heeft
veel voor zijn koning gedaan. Wat hij hiervan verhaalt gunt
een blik in de wijze van oorlogvoeren in zijn tijd: "Toen
bestrafte zijne majesteit de Bedoeienen der woestijn. Zijne
majesteit rustte een boogschutters- en knotsdragers-Ieger nit
van vele tienduizenden in geheel boven-Egypte en Elephantine
tot midden-Egypte en in het Noorden aan beide oevers, nit de
omgeving der vestingen en uit de vestingen zelve, nit de
Negerlanden en uit het land der Libyers. Zijne majesteit zond
1) Roeder, a. a. O. s. 12.
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mij uit aan de spits van dit leger. Zie, daar waren gouwvorsten,
daar waren opperschatmeesters, daar waren eenige vrienden
van de groote hal, 1) daar waren landsopperhoofden en
districtshoofden van boven-Egypte en het Noorden, verder met
den rang van vriend, hoofden van karavanen en profeten van
boven-Egypte, uit het Noorden, alsook beheerders van het
kroondomein, Ieder van hen aan de spits van een troep uit
boven-Egypte en het Noorden, uit de dorpen en de steden, die
zij beheerschten, en van de N egers uit de landen van barbaren.
Maar ik was het, die hun aanwijzing gaf, ofschoon mijn ambt
toch dat van hoofd van de koninklijke tuinen was. Ik vervulde
mijn ambt zoo, dat niemand de hand sloeg aan zijn naaste, dat
niemand brooddeeg of sandalen van een reiziger stal, dat
niemand brood uit eenige stad wegnam, dat niemand een geit
van iemand wegnam. Ik zond hell in de Noordelijke vesting
en in de poort van Ihotep en de versterking van Koning Snofru.
Zie, dit ambt had ik en ik was verantwoordelijk voor alles.
Ik stelde het getal dezer troepen vast, ofschoon geen andere
dienaar ooit zulk een vaststelling gemaakt had.
Dit leger keerde in vrede terug,
nadat het het land der Bedoeienen verhouwen had,
Dit leger keerde in vrede terug,
nadat het het land del" Bedoeienen neergeslagen had.
Dit leger keerde in vrede terug,
nadat het zijne vestingen verbroken had.
Dit leger keerde in vrede terug,
nadat het zijne vijgen- en wijnstokken afgesneden had.
Dit leger keerde in vrede terug,
nadat her vuur geworpen had in alle zijne troepen.
Dit leger keerde in vrede terug,
nadat het de troepen tot vele tienduizonden geslacht had.
Dit leger keerde in vrede terug,
nadat het zeer vele troepen als gevangenen medegebracht
(had ..... 2)
1) D. i. van den koning.
2) Roeder, a. a. O. s. 17 if.
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De dichter van dit krijgslied is nog niet uitgesproken.
Wij hebben intusschen reeds genoeg gehoord en verlangen
naar vreedzamer taal. Zij ontbreekt op de grafschriften niet.
Ietwat ouder is de verklaring van een rechter, die de
waarschuwing tegen grafschennis aandringt met de herinnering:
."ikheb nooit een onrechtmatige aanklacht tegen iemand ingediend,
nooit heb ik een man des nachts laten arbeiden.. . .. Ik ben
iemand, die den vrede bereikt heeft en een aanzienlijke geworden
is, geliefd door zijn vader, geprezen door zijne moeder, in
aanzien bij zijne ambtgenooten, aangenaam bij zijne breeders,
bemind door zijn dienaars, die nooit een. onrechtvaardige klacht
tegen iemand heeft ingediend". 1)
Deze toon klinkt uit vele grafkamers Ope Een der gouwvorsten
van het dude rijk teekent zijn leven op een wijze, die ons aan
Jozef herinnert. "Geen nooddruftige was er gedurende mijn
leven en geen hongerige in mijn tijd. Als jaren van hongersnood
gekomen waren, ploegde ik aIle akkers van de Oryx-gouw tot
hare zuidelijke en noordelijke grenzen. Ik voedde hare bewoners en verschafte hun levensonderhoud, zoodat er geen
hongerige onder hen was. Ik gaf zoowel aan de weduwe als
aan de getrouwde vrouw, en bij geen uitdeeling trok ik den
volwassene voor bij het kind. Toen kwam rijke Nijlen, schenkers
van gerst en tarwe, schenkers van aIle dingen; maar ik vorderde
de achterstalige pacht der akkers niet in". 2) Nevens de rechtvaardigheid wordt, zooals hier, ook de barmhartigheid telkens
genoemd. "Ik heb den hongerigen brood gegeven en kleederen
aan den naakte; ik heb dien over (den NijI) gezet, die geen bark
had" - ziedaar de stereotype zegswijze, waarin de overledene,
die zich "een voortreffeliike en weltoegerust verheerlijkte" noemt,
zijn levenswijze teekent. De uitdrukking "verheerlijkte" is
eigenaardig. Zij werpt licht op het bestaan in het graf, als een
dat beter, zonniger is dan hier. Toch wordt dit licht getemperd
door de onzekerheid der toekomst en de gehechtheid aan het Ieven
hier en nu: ,,0, gij levenden" - zoo begint een grafschrift de
1) Roeder, a. a. O. s, 13.
2) Roeder, a. a. O. s. 38.
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bede om offers voor den doode - "gij die op aarde vertoeft,
die het leven liefhebt en het sterven haat ..." Bij het doodenmaal pleegt men liederen te zingen, die tot vroolijk genot opwekken. Daarin klinkt soms een sceptische toone Geniet van het
oogenblik; verheug u in het leven eer gij in de duistere woning;
in het land vanwaar geen terugkeer is, afdaalt. Alles is toch
ijdel; geef u dus een vroolijken dag eer de dood de vreugde
verstoort. Deze toon is de eenige niet. De enkele uitdrukking
"verheerlijkte" bewijst genoeg, en de geheele wijze, waarop
het leven na den dood au serieuo: genomen wordt, zoo realistisch, dat wij het ons niet voorstellen kunnen, althans bij een
zoo hoog ontwikkeld Yolk als het Egyptische, spreekt duidelijke
taal. Toch laat de liefde voor het aardsche leven zich niet
licht tevreden stellen door welke voorzorg voor de toekomst
ook. Men kent tenslotte geen grootere zekerheid dan die van
het wat tegenwoordig en zichtbaar is.
Ret kan onze bedoeling niet zijn met deze uitspraak het onsterfelijkheidsgeloof der Egyptenaren in een woord te teekenen.
Daarvoor betreft dit geloof op zich zelf reeds een te geheimzinnige sfeer, die welke door het hopen en het vreezen van den
mensch wordt bewogen. Indien ergens dan is en blijft hij hier
overal kind met nhalb Kinderspiele, halb Gott in Herzen", Ook
is de onsterfelijkheidsverwachting der Egyptenaren zoo verschillend. Zij strekt zich uit over tal van eeuwen en betreft
zoowel de grove voorstellingen van den gemeenen man als de
vergeestelijking daarvan door de priesters. Daarbij zeggen degraven wel veel, maar toch niet alles wat de levenden
bezielt. Ret is vooral de taal van vorsten en grooten, die wij
hooren. Van het volksgeloof vernemen wij niet veel, Ook zijn
eenvoud en oprechtheid zelden zoo schaarsch als juist ten
opzichte van den dood. Deze groote geweldenaar schijnt velen
tot onwaarachtigheid te dwingen. Waar -de werkelijkheid verdwijnt tracht de schijn zich overeind te houden, Vanwaar
anders de groote woorden, de stereotype frasen, die wij telkens
op de inschriften terug vinden. Het schijnen louter weldoeners
der menschheid geweest te zijn, de Pharao's en hunne regenten,
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wier mummies in de oude grafsteden rusten. Zouden zij, die
deze grafsteden hebben gebouwd, de duizenden ongenoemden,
ten koste 'van wie deze enkelen hun naam hebben vereeuwigd,
het hebben toegestemd? Men denke slechts aan de verdrukking
der Israelieten, die uit het verhaal van Exodus als een groote
zucht omhoog gaat. Den Pharao, die daar wordt vermeld, pleegt
men te vereenzelvigen met den Raamses II der inscripties, den
geweldenaar, die vijf en zestig jaren geregeerd heeft en die er
voor gezorgd heeft, dat hij niet vergeten werd. Overal liet hij
bouwwerken oprichten en met zijn beeltenissen versieren. Hij
ontzag zich niet op de monumenten zijner voorgangers hun
naam door den zijnen te laten vervangen. Men voelt zich
wonderlijk te moede als men in het museum te Cairo voor
zijn mummie staat en de verschrompelde figuur ziet met het
lage voorhoofd, de vooruitstekende jukbeenderen, den langen
neus, den kleinen mond, het forsche kaakbeen, de spitse kin.
Dit alles is zoo nabij en toch zoo veraf. Toch valt het niet
moeilijk zich voor te stellen, dat deze lippen bet woord hebben
gesproken: "Wie is Jhvh, dat ik hem zou vreezen" en dat in dit
hoofd het wreede plan is gevormd de Israelieten door een
stelselmatigen kindermoord uit te roeien.
Maar wij hebben lang genoeg in de graven vertoefd. Wij
zoeken het leven terug, boven den grond onder Gods vrijen
hemel. De afstand tusschen leven en dood is echter niet zoo
groot, vooral niet in Egypte. De verbinding ligt ook hier in
den godsdienst. Hij omvat de beide sferen, omdat hij het Wezen
geldt, dat over beide zeggenschap heeft. Dit wordt in Egypte
duidelijk voorgesteld door de verbinding van graf en heiligdom,
die wij reeds in de pyramiden en mastaba's opmerkten. Intusschen zijn in beneden-Egypte bijna geen tempels meer te
vinden. Van die, welke bij de pyramiden stonden, zijn den
laatsten tijd overblijfselen blootgelegd, bepaaldelijk op het
doodenveld te Aboesir. Dit waren dooden-tempels. De dooden
werden vereerd en vooral de Pharao's, reeds bij hun leven als
God-op-aarde beschouwd, werden na hun dood niet vergeten.
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Zij heetten zoon van Re, den hoogsten God. Men noemde hen
"goede God". Hun naam werd niet uitgesproken zonder de
toevoeging ,.,leven bloeie voor hem, heil en gezondheid". De
vergelijking met den zonnegod werd ver doorgetrokken. Ret
paleis van den Pharao noemde men den horizont, Als hij uitging
zeide men: "Pharao gaat op"; kwam hij terug dan heette het
"Pharao gaat onder". Was hij gestorven dan werd dit aangeduid
als ,.,de goden, die te voren geweest zijn, rusten in de pyramiden".
Zelfs schroomde men, evenals ten aanzien van de goden, den
naam van den Pharao uit te spreken. Men omschreef hem als:
heer van het paleis, zijne majesteit, en het woord Pharao zelf
wil niets anders zeggen dan "het groote huis". Wat deze
Pharao's beteekend hebben - daarvoor spreken hunne pyramiden in het Noorden en de rotsgraven in het Zuiden en niet
minder de reuzentempels, waarmede zij evenzeer zich zelven
als hunne goden hebben verheerlijkt. Het zijn bepaaldelijk de,
hoezeer verwoeste toch onverwoestbare tempels van Luxor en
Karnak, die een overweldigenden indruk geven van de conceptie, welke deze Egyptische koningen van de wereld hebben
gevormd. Deze heiligdommen met hunne reusachtige afmetingen,
geweldige steenmassa's en rijke versieringen willen een beeld
der wereld voorstellen. Daarom is de zoldering blauw beschilderd
en met gouden sterren bezaaid, terwijl gieren er langs schijnen
te zweven. De zuilen stellen palmboomen, papyrus- of lotusstengels
voor, afzonderlijk of bundelsgewijs; de kapiteelen bestaan uit
open bloemen, gesloten knoppen of palmwaaiers; aan den voet
der papyruszuilen z\jn kleine blaadjes geschilderd. De grond
is als overstroomd Nijlland; aan den voet der muren ontspruiten
bloemen. Daarentegen dragen de binnenmuren en de schachten
der zuilen voorstellingen van goden en koningen; de laatsten
huldigen de eersten en worden door hen gezegend, terwijl de
hieroglyphische inschriften de geschiedenis der goden en de daden
der Pharao's vermelden. 1) Van deze tempels· in boven-Egypte
is veel bewaard gebleven.
1) Zie fraaie afbeeldingen bij Dr. Joh. Hunger und Dr. Hans Lamer,
Altorientalische Kultur ine Bilde, 1912.
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Toch moet men de oudste overblijfselen van heiligdommen
daar niet zoeken. Memphis is onder dan Thebe. Daarom zijn
de opgravingen van den zonnetempel op het doodenveld te
Aboesir van zooveel belang. Hier bevindt zich in het middelpunt
het basement van een obelisk, de versteening van een zonnestraal, waarmede de Egyptenaar den god der zon, Re, symboliseerde. Juist het omgekeerde van de vondst te Aboesir vindt
men te Heliopolis; het oude On, dat verbonden is aan de geschiedenis van Jozef, als woonplaats van diens schoonvader,
den hoogepriester van den zonnegod. Hier is elk spoor van den
tempel verdwenen. AIleen de obelisk van graniet staat daar
gaaf en glanzend, van boven tot beneden bedekt met fraai
gevormde hieroglyphen. Ret verwondert ons niet dezen zonnedienst als den oudsten in Egypte aan te treffen. Licht en water,
zon en Nijl zijn voor dit land de beide groote onderstellingen
reeds van het vegetatieve leven, en zij worden daarom geacht
alle leven te dragen. Oorspronkelijk zijn beide een, De omloop der zon vertolkt een wereld van wonderen: licht en duisternis, sterven en herleven - zie daar de tweeledigheid van
aIle bestaan. Zoo vindt de Egyptenaar in de zon omhoog den
oorsprong en de norm van het leven omlaag. En evenzoo heet
de Nijl, waarvan Egypte het geschenk is, de telkens zich vernieuwende moeder der vruchtbaarheid. Niemand weet vanwaar
hij komt. Den oorsprong van den Nijl zoeken is de spreekwoordelijke uitdrukking voor het onmogelijke beproeven. Zoo wordt
de beteekenis der tien plagen nit de Israelitische geschiedenis
eerst recht duidelijk. Zij tasten Egypte aan niet slechts in zijn
stoffelijke welvaart, maar in zijn geestelijk bestaan, in zijn
godsdienst. Welk een hoon, den Nijlgod aangedaan, als het water,
dat hij schenkt, bloed wordt. En dan de verdnistering van de
zonneschijf, drie dagen lang. Hemel en aarde, zon en Nijl om deze beiden wenteIt zich onvermoeid het rad der Egyptische
my then. Zie hier dan het eenvoudige thema van de wereldwording. Ret lot van de aarde hangt aan den hemel. Ret is
wat men pleegt te noemen de astrale opvatting van het
wereldraadsel, waarin zoowel bij de Indo-Germanen als bij de
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Egyptenaars, de oudste my then en culten zijn gedrenkt. Maar
in haar uitdrukking is deze opvatting zeer verschillend. Egypte
vormt ook in dit opzicht geen oorspronkelijke eenheid. Elke
stad heeft hare eigen godheid. In Heliopolis wordt Re vereerd,
en Memphis Ptah, in Thebe Amon, en elke godheid stelt op
hare wijze het beginsel der wereld voor. Allengs heeft men
getracht het een met het andere te verbinden. Men vereenzelvigde de verschillende goden als onderscheiden uitdrukking
van eene zelfde kracht of vormde een goden-kring, waarvan
de onderlinge betrekking den loop der natuur of dien des
levens symboliseerde. Deze godsdienst is niet eenvoudig. Ret
is steeds eene mengeling, die den beschouwer verbijstert. De
verschillende sferen van schepping: als hemel en aarde, bedeelingen van bestaan: als leven en dood, soorten van wezens:
als mensch en dier, worden alle weer met elkaar verbonden.
En hoe? Als men de goden voorstelt met het hoofd van een dier,
laat zich deze vermomming wellicht tot zekere hoogte symbolisch
verklaren, als het attribuut van eene of andere eigenschap.
Men denke aan den sperwerkop, de koehorens, de zonneschijf.
Ook de bekende Apis (stier) dienst wijst henen naar de verheerlijking der natuurkracht. Maar deze verklaring is toch
ongenoegzaam als men ziet hoe het dier zelf, niet slechts de
soort, maar het exemplaar, werdvergood. De mummies der
katten zijn even talrijk als die der menschen en vullen kerkhoven op zichzelve. De apis werd werkelijk vereerd, na zijn dood
gemummificeerd en met grooten pronk bijgezet in eene grafstede,
welke die der vorsten evenaarde. Wie het Serapeum te Sakhara
bezocht he eft met zijne eindelooze gangen, en daarin de kapellen
en de grafkamers, waar in kostbare, zorgvuldig behouwen en
met hieroglyphen bedekte sarkophagen van graniet de overblijfselen van den heiligen stier werden bijgezet, voelt zich
beklemd. Van den vorigen koning van Engeland wordt verhaald,
dat hij in een dier sarcophagen met zijn.vrienden heeft geluncht.
Men kan deze reuzen-doodkisten inderdaad daarvoor gebruiken,
ze zijn er ruim en koel genoeg toe. Maar men kan er ook aan
voorbijgaan, ontsteld door de heugenis van het feit, dat deze
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wijze Egyptenaars tot deze dwaasheid ZijIl vervallen en volgens
den Romeinen-brief "de heerlijkheid des onverderfelijken Gods
hebben veranderd in de gelijkenis eens beelds van een verderfelijken mensch en van gevogelte en van viervoetige en
kruipende gedierten".
Dit woord van Paulus zou eene teekening naar het leven
van Egypte kunnen zijn. Toch zijn wij met dit votum niet
gereed. In menig opzicht heerscht de grootste onzekerheid.
Wat is hierbij volksgeloof, wat theologie? In hoeverre heeft
men met welbewuste symboliseering, dus met allegorie, te doen,
in hoeverre met geloofde werkelijkheid? En als zekere eenheid
wordt aangenomen, is dit eene dan absoluut, als het eenige op
te vatten, dan wel als een van de vele vormen en verbindingen,
waarin het leven zich openbaart? Ziedaar vragen, waarop het
antwoord nog niet gegeven is. De godsdienst der Egyptenaren
vormt geen systeem, dat men zich door onderricht kan eigen
maken. Ret is een levend, bont geheel van mythen en riten,
van beelden en formulen, van voorstellingen en praktijken, dat
hier en daar is ontstaan, met vreemde bestanddeelen vermengd,
bijeengevoegd, vergeestelijkt - .en in zijn geheel even onverklaarbaar als de sphinx in de woestijn bij Carro, of de sphinxenallee voor den tempel te Karnak, de reusachtige samenstelling
van dier (leeuwenjlichaam en menschen- (of rams)hoofd, die het
onbewuste en het bewuste, het onredelijke ell het redelijke,
de brute kracht en de nadenkende wijsheid, in deze ontzaglijke afmeting en duurzame stof voorstelt als een groot
vraagteeken, dat de eeuwen trotseert.
Deze godsdienst is niet alleen voor de Egyptenaars zelven,
voor yolk en priesters van eene ontzaglijke beteekenis geweest,
waarvan de overblijfselen overal getuigen. Ook vreemdelingen
heeft hij telkens onweerstaanbaar aangetrokken. De oude Grieksche wijzen hebben zich in Egypte kinderen gevoeld. De
Christelijke gnosis is getnspireerd door het schema van wereldontwikkeling, dat zij in de Egyptische godenwereld vond neergelegd. De mythen van Osiris en Isis, als de uitdrukking van
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de wet van sterven en herleven en daarin van het proces, dat
in natuur en leven zich eindeloos herhaalt, is het thema gevonden,
dat tal van kunstenaars heeft gemsplreerd. Ret gesluierde
godsbeeld van Sais dient nog velen als de beste verzinnelijking
van den onbekenden en slechts op straffe des doods kenbaren,
dus inderdaad onkenbaren god. Op elk gebied, en bepaaldelijk
op dat van het geestelijke leven, schijnt zoo Egypte den toon
aan te geven. Maar zij die zoo meenen hebben de sporen niet
opgemerkt van die eigenaardige godsopenbaring, welke zich
ook in Egypte laat aanwijzen. Daar hebben de Israelieten
verblijf gehouden, die door Mozes werden vereenigd onder de
lei ding van Jhvh, den eenig levenden God. Daar heeft ook
Jezus zijne eerste jeugd doorgebracht, op wien in den brief,
die waarschijnlijk in Egypte geschreven is, wordt geduid met
de woorden: "God voortijds vele malen en op velerlei wijze tot
de vaderen gesproken hebbende, heeft in het laatst del' dagen
tot ons gesproken door den Zoon", In Heliopolis, den zetel van
den dienst van Re, den zonnegod, wordt de plaats aangewezen
waar de moedermaagd met haar kind onder den Mariaboom
zou hebben gerust. In de nabijheid bevindt zich een nieuwe
R.-Katholieke kerk. Ik bezocht deze eigenlijk alleen omdat ook

anderen het deden en omdat zich daarbinnen eenige schaduw
liet verwachten, Men heeft immers daar aan de oudheid genoeg,
die vertegenwoordigd wordt door den obelisk en den Mariaboom. Maar hoe werd ik getroffen door een reeks fraaie frescos
langs de muren en in het bizonder door de diepzinnige voorstelling, hoe, als Maria, het Christuskind aan de borst, op
haar ezel gezeten den zonnetempel nadert, de zuilen van zelf
beginnen te wankelen en het dak ineenstort. Zoo heeft inderdaad het Christendom het heidendom, ook in Egypte, overwonnen.
Niet door de geleerdheid del' gnostieken of door het geld en het
zwaard del' Byzantijnen, maar door de komst van het Christuskind zonder meer, als de verschijning van .Gods Zoon op aarde.
AIleen zoo zal ook nu het Christendom Egypte weder kunnen
veroveren op het Mohamedanisme en het ontzielde Christendom

zelf. Zoo gezien heeft de op zichzelf drukkende aanblik van
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het oude, heidensche Egypte in de overblijfselen van zijne
tempels en graven iets verheffends, Het moest sterven en het
zal niet meer herleven, terwijl het Christendom in zijn vormen
kan sterven, maar om in zijn wezen telkens weer te herleven.
Toch blijft het oude Egypte, bepaaldelijk in zijn godsdienst
nog de geesten boeien, ook al is deze godsdienst zelf weggestorven met zijne goden en hunne vereerders. Maar z66 krachtig
is hij geweest, dat zelfs zijne doode rumen na tientallen van
eeuwen nog schijnen te leven en te spreken.
Het gaat den tegenwoordigen bezoeker van Egypte nog juist
als den jongen Philammon in Kingsley's Hypatia, die in het
begin der vijfde eeuw uit het wereldschuwe klooster in bovenEgypte op eens zijne ontdekking doet: "Plotseling bij een
wending van het dal, kreeg hij iets te zien, dat nieuw voor
hem was ..... een tempel, uitgehouwen in de zandsteenen rots;
en er voor een effen terras, bedekt met balken en rottende
gereedschappen en hier en daar een schedel verbleekend in het
zand, misschien van een of anderen werkman, die was neergeslagen onder zijn werk in een van de duizend oorlogen van
ouds..... Hij ging verder, nauwelijks wagend zijn oogen op te
heffen naar de lokkende ongerechtigheden van de geschilderde
afbeeldingen, die zwierig in scharlaken en blauw, nog hun
schittering afstraalden op de troostelooze eenzaamheid, onbeschadigd door de regenlooze lucht. Ell wie kon nalaten te zien
naar de vier kolossale koningen, die daar zaten, streng en
bewegingloos, hunne groote handen op de knieen gelegd in
altoosdurende, zelfbewuste rust, terwijl zij den berg schenen
te dragen op hunne trotsche hoofden? Een gevoel van ontzag,
van zwakheid zelfs, van vrees, kwam over hem. Hij durfde
niet bukken om het hout aan zijn voeten op te rapen; z66
vast zagen hunne groote, ernstige oogen op hem neer. Rondom
hunne knieen en hun tronen waren geheimzinnige letters
ingegrift, symbool na symbool, regel onder regel - de oude
wijsheid der Egyptenaren, waarin Mozes, de man Gods, onderwezen was van ouds ..".... Deze koningen, die daar zaten, hadden
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het alles geweten; hunne scherpe lippen schenen zich te openen,
gereed om tot hem te spreken. 0, dat zij eenmaal wilden spreken,
en toch - die norsche, spotachtige glimlach, die op hem scheen
neer te zien van de hoogte van hun macht met kalme verachting . . . . . Hij zag achter hen in de tempelhallen, in een
glanzenden afgrond van koude, grauwe schaduw, die zich
verdiepte van den eenen pijler tot den anderen, het eene
uitzicht tot het andere, tot in den donkersten nacht. En
schemerig door de duisternis heen kon hij onderscheiden op
elken muur en kolom prachtige arabesken, lange regels van
geschilderde geschiedenis; overwinningen en arbeid; scharen
van gevangenen in uitheemsche en fantastische kleeding, die
vreemden dieren geleidden, beladen met de schatting van
onbekende landen; rijen van feestelijk gekleede vrouwen, haar
hoofden bedekt met kransen, de geurige lotus-bloemen in elke
hand, terwijl slaven wijn en reukwerk aanbrachten en kinderen
op hare knieen zaten en hare echtgenooten nevens haar; en
dansende meisjes in doorzichtige kleeding en gouden gordels,
hare bruin-gele leden wild heen en weer bewogen in het
gewoel. Wat was de bedoeling van dit alles? Waarom was dit
alles geweest? Waarom had dit alles plaats gehad eeuw na
eeuw in deze groote wereld, tientallen van eeuwen na elkaar,
etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende
en niets beters wetende".....
Ja, waarom?

Gladstone's Geschriften.
DOOR

DR. M. VISSER.

Geen enkel der biografen van Gladstone heeft voldoende
gebruik gemaakt van de geschriften des grooten mans om den
,geestelijken) niet politieken Gladstone te beschrijven. De volgende
bladzijden mogen de groote lijnen aangeven voor een proeve
tot schetsing van Gladstone, als denker, als literair en als
kerkelijk man.
Eerst beschouwen wij dus den denker Gladstone. Sommige
biografen in Engeland zien in onzen grooten man geen denker,
omdat hij - naar het woord van Mprley - steeds van de
traditie uitging; "In every field of thought and life he started
from the principle of authority". De groote man heeft eigenlijk
in zijn opstellen reeds een stille wraak daarop genomen, toen
hij aIle menschen "traditioners" noemde en den invloed van
het gezag in de vorming van een overtuiging aanwees. 1)
Gladstone is daarom een helder denker, omdat hij steeds streefde
naar eenheid in zijn gedachten, streng methodisch te werk
ging en zichzelf steeds afvroeg, hoe de dingen met elkaar in
1) Gleanings, Vol. III, passim, voornamelijk in "On Ecce Homo" en The
influence of authority in matters of opinion en oak in Vol. VII in: Proba,bility as the guide of conduct.
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verband stonden. De traditie oefende grooten invloed op hem
uit. Hij kende Augustinus en Aristoteles zeer goed en aanvaardde
hun leiding. Is hij daarom afhankelijk in zijn denken geweest?
Heeft niet Goethe terecht den gek gestoken met voorgewende
oorspronkelijkheid? Men is zoo gauw een nar op eigen hand!
Is iemand, die op eigen gelegenheid een subjectieve meening
heeft verworven, een beminnaar van de vrljheidder gedachte?
Ret is altijd de oude geschiedenis: gelooven op ·gezag is
onwetenschappelijk, niet gelooven opgezagdaarentegen wijsgeerig.
Gladstone heeft het op voetspoor van Bisschop Butler met
nadruk gezegd en toegelicht: "Volkomen vrijheid van denken
bestaat niet",
Schopenhauer en Gladstone beweren hetzelfde over de
opvoedende kracht van den Helleenschen geest, namelijk, dat
die door niets kan worden vervangen. Welk oordeel heeft nu
meer waarde? Schopenhauer acht Dante niet hoog om den geest
van zijn werk, Gladstone houdt hem voor een der grootste
dichters en denkers; wie zou het onpartijdigst, het onafhankelijkst
hebben geoordeeld?
Gladstone poogde gedurende zijn geheele leven te betoogen,
dat wij een redelijken godsdienst hebben. Hij deed dat weleens
verkeerd, door bijvoorbeeld voor de Drieeenheid analogieen te
zoeken in de Homerische goden- en sagenwereld. Toch was zijn
grondgedachte volkomen juist. De Christelijke leer moet in den
hoogsten zin de wijsheid zijn. Het is onmogelijk, dat de
Christelijke godsdienst met de Rede in strijd is. Dit was ook
het ware moment in het rationalisme der Auf'klarung. De fout
van de Aufklarung was de overschatting der Rede en van
den denkarbeid. Daar de Christelijke geloofsleer (de hoogste
Christelijke doctrina bedoel ik) in pregnanten zin transcendentaal
is, zal de natuurlijke rede misschien de redelijkheid van het
Christendom nooit inzien, al bestaat zij weI. Bisschop Butler,
en, door hem geleid, Gladstone en Kardinaal Newman hebben
nu getracht aan te toonen, dat "probability is the very guide
of life". W anneer zij dit aannemelijk hebben gemaakt dan

wordt uit deze major verder geredeneerd. Verschillende voor-
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beelden ervan geeft Butler. 1) "In de natuur zijn verscheidene
voor ons onredelijke dingen, die wij toch aannemen, In ODS
practisch leven gaan wij steeds op de ervaring aft Zoo moeten
wij ook doen in het geestelijke b.v., onze geheele natuur noopt
ons om zedelijke volmaaktheid toe te schrijven aan God. Dit
is voor ons ervaringswetenschap, want het is de stem Gods,
die in ons spreekt. Ook deelt de stem Gods ons mee, dat deugd
geluk moet zijn en ondeugd ellen de voor ieder schepsel. Recht
en gerechtigheid zullen dus eens de overwinning behalen in
de wereld onder de heerschappij van God. Hoe dit geschieden
zal, hebben wij niet te beoordeelen. In ons geheele natuurlijke
leven zijn analogieen te vinden voor het geestelijke". Evenzoo
argumenteert Gladstone: "Wanneer het geweten der menschheid
mede getuigt, dat de gronddenkbeelden waar zijn, dan hebben
wij genoeg zekerheid". Onze man heeft een formule gegeven
voor zijn gedachte: Het gezag der menschheid, of dat van
sommige enkelingen is ooor het verkrijgen van een vaste overtuiging
van groote ioaarde.
Gladstone heeft in zijn artikel "The Influence of authority
in matters of opinion" 2) de koe dadelijk bij de horens gepakt.
Hij spreekt daar over den kwaden reuk, waarin het gezag staat:
"Vele lzijn de kunstgrepen der spraak; en het is bijna een
gemeenplaats van onzen tijd geworden om ten opzichte van de
gewone meeningen een :tegenstelling aan te nemen tusschen
gezag en waarheid en het zoo voor te stellen, dat ze elkaar
uitsluiten". "Dit is geheel verkeerd," zegt de groote man, "want
gezag is zeker een middel, als andere middelen even voortreffelijk, om kennis te verwerven. Onderzoeken is het eerste
middel, aannemen op gezag het tweede". Gladstone had er gerust
bij kunnen voegen, dat zelfs het onderzoeken nog op gezag
steunt. Men begint met zijn zintuigen te gelooven. Charles
Kingsley heeft het scepticisme - in zijn Hypatia - in de
gevolgen geteekend, door Aben Ezra ten slotte zijn hond te laten
1) The Analogy of religion ed. Dent and Co., Londen .. p. XXX p. XXXII.
2) Gleanings, Vol. III.
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gelooven en op de ingevingen van dit dier te laten vertrouwen.
Volstrekte zekerheid - wetenschappelijk gesproken - is er
niet. Later zinspeelt Gladstone weI op het gebrekkige waarnemen
van onze zinnen. Hij laat het algemeene gezag der menschheid
gelden. Terwijl men door de algemeene toestemming der
menschheid gedwongen is in een God te gelooven, gebiedt de
toestemming der beschaafde menschheid het aannemen van het
Christendom. Dit beginsel kan men verder trekken. "De Christenen", zegt Gladstone, "zijn tot een communis opinio gekomen,
dat er is revelatie, dat er sacramenten zijn, dat de hoofdpunten
der Christelijke ethiek vaststaan, dat de ware beschouwingen
omtrent het Goddelijk Wezen en de Vleeschwoording des W oords
gevonden worden in de Apostolische geloofsbelijdenis en in het
Niceesche credo. Langs den weg der historische ontwikkeling
- Gladstone is een geestverwant van onzen Groen - want
hij houdt van normen en "het is geschreven" wordt ook bij
hem steeds gevolgd door "het is geschied", is men tot een zeker
aantal leerstellingen gekomen, waarover het meerendeel der
Christenen het geheel eens is en die dan gezag hebben, Men
vormt altijd op gebrekkige wijze een meening of overtuiging.
Ook de naturalist moet voortdurend de waarschijnlijkheid als
de grootste zekerheid, die te bereiken is, aannemen. Ook de
zedelijke gesteldheid is steeds werkzaam bij het vestigen van
meeningen of kennis.
Ret streven naar heiligheid heeft ook waardij bij het vormen
van een overtuiging. Ook volgens Gladstone verzwakt de zonde
het zien- en begrijpvermogen. "Ret is dus alles slechts betrekkelijk waar. De wetenschap kan ook niets dan een hoogen
graad van waarschijnlijkheid tot zekerheid verheffen door te
gelooven. Daarom past een wetenschappelijk man voor alles
bescheidenheid. V oor den vrome heeft de zekerheid des geloofs
evenveel recht van bestaan als voor den wetenschappelijken
man de zekerheid van zijn wetenschappelijke uitkomsten".
Gladstone haalt met instemming het gezegde van een Engelschman
aan, die gezegd had: "My knowledge of God is as real as my
knowledge of men".
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Heel scherp zegt Gladstone, dat het opgeven van de leer van
een geloofwaardig gezag inzake den godsdienst onvermijdelijk
na zich sleept het opgeven van het gezag inzake de zeden.
Ret einde zal zijn het loswoelen van aIle vastigheden. Voor een
philosophische moraal gevoelt Gladstone niets. Hij noemt het
een rondzwalken op zee. "Zonder het Goddelijke gebod kan geen
zedeleer bestaan, want wie acht er zich door gebonden? Reeds
vroeger had Gladstone gezegd, dat het huwelijk het hoogtepunt
en de volmaking van de Christelijke ethiek is en dat de
anti-christelijke geest eerst zou pogen dien grondslag van de
zeden te ondermijnen. Hoe komt het nu, dat tegenwoordig het
gezag in den steek wordt gelaten en men de zoogenaamde
vrijheid wil?" Het eenige antwoord, dat op deze vraag gegeven
kan worden is - volgens Gladstone - dat de materieele
vooruitgang en de opeenhooping van rijkdommen geestelijken
achteruitgang heeft gebracht. 1) Nadat Gladstone dit heeft gezegd.
eindigt hij met de hoop nit te spreken, dat de menschen zich
toch vooral niet uit het veld laten slaan door iederen wind
van leering. "God zal ook dien wind verstrooien". De mensch
moge vooral zijn volle aandacht schenken aan het machtige
feit, dat de waarheid niet iets is van een tijd, maar van alle
tijden. 2)
Zeer belangrijk voor de kenschetsing van den Christelijken
denker Gladstone. is ook het geschrift: "The Courses of religious
thoughts") voorkomend in het derde deel der Gleanings. Bet
opstel is van 1876. Wij zouden het betitelen: de geestelijke stroomingen. De letterlievende staatsman spreekt daar over het

1) Wij zien uit dit geschrift van Gladstone - het is van 1877 -, dat hij
den toenemenden afval van het geloof zag en verwachtte, dat nit den chao!
het licht zou verrijzen.
2) Eigenaardig is, dat Gladstone in ziin overtuiging, dat het huwelijk de
grondzuil vormt der zedelijkheid en dat stoffelijke welvaart dikwijls een
geestelijke verarming tengevolge heeft, een verderen geestverwant mag begroeten in
Prof. Bolland, die echter langs den wijsgeerigen weg
tot die uitkomst is geraakt. Men vergelijke met Gladstone's woorden de
spreuken van Prof. Bolland, Zuivere Rede en hare werkelijkheid ed. 1912.
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geestelijk leven van zijn tijd. Het moet dus onze opmerkzaamheid in zeer hooge mate gaande maken. Het is bovendien helder en geestig en bevat rake opmerkingen, die wij zeker rustig
moeten overdenken. Dat is trouwens met aIle geschriften en
artikelen, zelfs met zijn brieven het geval. Ik heb reeds den
lezer vroeger daaromtrent kond gedaan. Maar ter zake. Gladstone
hield van formules, distincties en definities. In het maken ervan
was hij een meester. Vandaar ook zijn succes in het politiek
debate Welnu ook hier maakt hij onderscheidingen en herleidt
hij meeningen tot beginselen. Ret begin van dit opstel is al
geestig: "De beddingen, waarin de geestelijke stroomingen zich
bewegen, zijn vijf in aantal. Maar deze Pentsjab verschilt van
de Pentsjab in de aardrijkskunde, dat zijn rivieren niet samenkomen, ofschoon voor sommige doeleinden en tusschen sommige
punten zij, of sommige ervan, evenwijdig kunnen loopen. Zij
zijn ook niet gelijk aan de Po en zijn zijrivieren, die zich voort
stuwen van de bergen naar de vlakte om rust te vinden;
integendeel, hoe verder zij stroomen, hoe meer zij bruisen ten minste nu in onzen tijd". Nadat Gladstone dit gezegd heeft,
gaat hij zijn meening uiteenzetten, wantjuist omgekeerd van vele
modernen begint hij met het Christendom en eindigt hij met de
ongeloofsthcorieen. Van het Christendom zegt hij: "The Christian
thought, the Christian tradition, the Christian society, are the great,
the imperlal.thought, the tradition and the society of this earth".
Dat Gladstone de gevaren kent van de vrijheid van onderzoek en gevaren ducht voor seeten, die geen vastbelijnde belijdenis hebben, blijkt uit zijn gewag maken van het feit,dat
de meeste Unitarische gemeenten ontstaan zijn uit Puriteinsche,
die een afkeer hadden vall formules en credo's. Gladstone noemt
dan de vijf voornaamste scholen van het denken:
Ie. De Ultramontaansche School, die het Pausdom erkent.
2e. De Historische School, die de zichtbare Kerk erkent, maar
het Pausdom verwerpt.
3e. De Protestantsche Evangelische School.
-4:e. De TheIstisehe School.
5e. De Negatieve School.
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Sub 5 worden dan nog 8 onderscheidingen gemaakt:
Ie. Scepticisme, 2e. Athersme, 3e. Agnosticisme, 4e. Secularisme, 5e. (Revived) Paganisme, 6e. Materialisme, 7e. Panthersme, Be. Positivisme.
Wij zien al aanstonds, dat Gladstone in de rangschikking
begint met de partij van het volstrekte gezag, met het Katholicisme. Hij vindt het aantrekkelijk in de Kerk van Rome, dat
ze goed georganiseerd is, maar uit hier de vroeger reeds vermelde 8 zware beschuldigingen, die even goed uit den mond
of de pen van den felsten antipapist hadden kunnen voortkomen.
Gladstone beschouwt volstrekt niet de Kerk van Rome als de
valsche Kerk, die zich voortbeweegt op de banen van den
Anti-christ, Integendeel, ondanks het Vaticaansche concilie zijn
de Christelijke waarheden nog zoo ongeschonden bewaard, zijn
nog zooveel menschen, leden dezer Kerk, onkundig van de
politieke heerschzucht der hierarchie, waarlijk belijdende Christenen, dat zulk een veroordeelend vonnis af te keuren is. "In
de Kerk van Rome zijn al de leeken geestelijke proletariers,
want het despotisme overheerscht er", Onze groote man -is het
eens met den wijsgeer Aug. Comte en Groen v. Prinsterer (wie
zou .het vermoeden, dat ook Comte in het gezelschap was ?),
dat het Protestantisme ten slotte nog een rem is geweest tegen
de geestelijke anarchie, omdat naar zijn meening (van Gladstone)
aan het streven van den modernen mensch naar een individueele
overtuiging is tegemoet gekomen. Dit is ook een der bezwaren,
die Gladstone heeft tegen de Kerk van Rome, n.l, de volstrekte
afwezigheid van vrijheid van beweging in het denken, wat nog
heel iets anders is dan de waarde van het gezag bij het vormen
eener overtuiging te ontkennen. Zijn ideaal ziet Gladstone in
de Historische School. Deze beroept zich op de Kerkvaders en
dus op de geschiedenis der eerste Christeneeuwen. De oudheid
is voor hen de lichtbaak. Angstvallig hoeden zij zich er voor
niet te ver af te wijken van de praktijk der patristische Kerk.
Gladstone overschat de belangrijkheid der Kerkvaders zeer zeker
niet met het oog op hun eigen t\jd, maar in verband met
de moderne problemen. De theologen, die het leerstuk der
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Drieeenheid hebben geformuleerd, zijn ongetwijfeld groote denkers .geweest. Maar om nu zoo maar in eens Luther en Calvijn
zoo laag te stellen, dat zij met de Kerkvaders niet zijn te vergelijken, is toch wel al te kras. Calvijn en Luther behoefden
aan de leer omtrent het Goddelijke wezen niets toe te voegen,.
hun taak was de verhouding tusschen God en mensch aan een
nader onderzoek te onderwerpen. Dit hebben zij op een diepzinnige, geniale wijze gedaan, daartoe verlicht - naar wij
gelooven - door Gods Geest. Gladstone, 110e vol urbaniteit ten
opzichte van medegeloovigen, beoordeelt de Evangelisch-Hervormden, waaronder hij alle orthodoxe Protestanten behalve de
Anglikanen rekent, eenigszins verkeerd. Hij zegt bijvoorbeeld,
dat ze arm zijn aan groote theologen, dat ze aIle gezag ver..·
werpen, dat ze door aan het geloof heiligende werking toe te
kennen de idee van Kerk hebben ondermijnd - de Hoog-Anglikaan is aan het woord 1) - , dat ze verschillende ondergeschikte
leerpunten zoo belangrijk achten, dat de leer van de Goddelijkheid
van Christus niet meer alleen het criterium van het geloof is.
Hij drukt zich nog al kras uit. Hij kan zich niet begrijpen, dat
Calvinistische leerstellingen met evenveel overtuiging worden
vooropgezet als de oude eerwaardige leerbegrippen der Kerkvaders: "Zelfs de verdwijning van Calvinistische ruwheden,
eens voorgesteld als de ware kern van het Evangelie, kan
mogelijk wantrouwen opwekken in het gemoed van niet-vijandige·
ofschoon nog verwijderd staande toeschouwers, wanneer zij
indenken, dat geen hooger gezag wordt toegekend aan de hoogste
en diepste waarheden, belichaamd in de oude belijdenissen,
dan aan de Calvinistische bijmengsels". Een oppervlakkige en
onbillijke beoordeeling van Calvijn en zijn leer. Trouwens Glad1) Men ziet, op hoe gevaarlijke helling de Hoog-Anglikanen zich bevinden.
Hoog-Anglikanen, die zich ook in de Roomsche Kerkgemeenschap laten opnemen, doen eenvoudig den laatsten stap en toch, wij zien aan het geesteliik
testament door Kardinaal Manning nagelaten, dat het Protestantisme als
kultuurkracht onweerstaanbaar is. Ret is voor mii toch weer begrijpelijk,
dat de laatste stap naar de R. K. Kerk door vele Katholiek denkende en gevoelendeAnglikanen niet werd gedaan. Men geeft niet gaarne zijn vrijheid
priis en gaat niet met een opgetogen hart in een goed gesloten kooi zitten..
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stone kende de Hervorming en de Hervormers niet. Hij heeft
- tot zijn schade - nooit ingezien, dat Luther en Calvijn
groote geloofshelden waren. De mannen van de Oxford-beweging
kenden den geloofsmoed en het verheven karaktervolle van de
Reformatie niet. De Engelsche Hervorming is maar lapwerk
geweest en zooals ik reeds opmerkte, de Engelsche beschaafde
menschen kenden voor het optreden van Carlyle en Macaulay
het puriteinsche tijdvak alleen uit de schandkronieken der
gezagvergodende koningsgezinden. De romaniseerde invloed van
de hoog-Anglikanen is overal waar te nemen. De kunst heeft
Newman, Manning en zooveel anderen in Engeland niet tot
Rome gevoerd. Ret was enkel en alleen de Kerk en het saerarnentatisme, dat hen er toe bracht. Roewel onze groote man stelling
nam tegen Rome, stond hij verbazend sterk onder den invloed
van het Romanisme. Als Gladstone zich minder gunstig heeft
uitgelaten over de godsdienstige beginselen en den eeredienst
van de Evangelische Hervormden, zet hij uiteen, hoe het komt,
dat de orthodoxe Protestanten toch zoo'n geestelijke zuigkracht
bezitten: de Evangelische Hervormden gaan in tegenstelling
met de Roomsch-Katholieken volkomen mee met de moderne
cultuur en zij voldoen in hoofdzaak aan den eisch, dien men
aan een Christelijk stelsel mag stellen: "het vereenigt de ziel
met Christus". "A11d while it entirely harmonises with the
movement of modern civilisation, it exhibits its seal in the work
of works, namely in uniting the human soul to Christ".
Rekende Gladstone de vorige afdeelingen tot het Christendom,
het TheYsme - wij zouden zeggen het Modernisme - werd
door hem geen Christelijke leer gekeurd. Daarom zegt hij, dat
hij een grooten .stap moet doen om in de gewesten van het
Thetsme te komen. De 'I'hersten, die geen objectieve norm voor
hun geloof hebben,die zich laten leiden door hun subjectief
instinct, houden nog vast aan den Christennaam. "Wij hebben
dit te eerbiedigen, hoewel wij niet van oordeel zijn, dat zij dien
naam nog volkomen naar recht dragen", zegt Gladstone. "De
kenmerkende Christelijke leerstellingen hebben zij verworpen.
Zij zijn dus uit de Christelijke woning gegaan, maar hebben
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vele meubelen nit hun vorig huis medegenomen. Die meubelen
zijn: Diepe vereering van den Persoon des Verlossers en groote
verkleefdheid aan zijn zedelijk onderwijs. Ze houden veel van
het Christelijk begrip van liefde, maar willen van de Christelijke
mysterien niets weten. De leer van de Menschwording Gods
gaf aan de liefde haar plaats in den godsdienst. Hoe komt het
nu, dat menschen, die de vleeschwording des Woords ontkennen,
toch den Engel der liefde willen kennen? Hoe komt het, dat
bij de 'I'hetsten de seraf der liefde nog vertoeft en niet alreede
haar vleugels heeft uitgeslagen om het kille oord der afgetrokken
bespiegelingen te ontvluchten?" Gladstone zegt niets van het
zedelijk karakter der modernen, integendeel, van enkele voormannen roemt hij het zeer hoog, maar toch betoogt hij - mijns
inziens volkomen terecht - dat het modernisme (thetsme) een
godsdienst van beschaafde, ontwikkelde en soms geleerde
menschen is, maar dat 'het volstrekt niet getoond heeft, iets
vat te hebben op de groote massa en dat het daarom zijn
onbruikbaarheid voor het Yolk in zijn geheel weI heeft bewezen.
Ook ooor Gladstone was het modernisme een (ata morqana.
Gladstone verzwijgt de problemen niet, In geen enkel opzicht.
Hij noemt het juist de zwakke zijde van het modernisme - is
het niet van aIle systemen der vrije gedachte? - dat het hoe,
waarom en waartoe door de aanhangers ervan ten eenenmale
onopgelost wordt gelaten, terwijl het intellect ten hemel werd
verheven. En het Christendom? Welnu het leert, dat eenmaal
alle raadselen zullen worden opgelost en dat wij zullen kennen,
zooals wij gekend zullen zijn. Moet dit stelsel [niet gehoord
worden? Zou het de moeite niet waard zijn dit te overdenken?
Terecht noemt Gladstone het Christendom ook voor de wijsgeeren
een heil- en heul-aambrenqend stelsel. 1)
1) Ret is jammer, dat ik hier weinig kan aanhalen. Rier volge toch een
vrije vertaling van deze belangrijke passage: "Maar er kwam voor achttienhonderd jaar een stelsel in de wereld, dat een ernstige belofte geeft voor de
oplossing van aIle vragen: het heeft van deze aarde verbannen, of verwezen
naar de donkerste schuilhoeken vele der weerzinwekkendste practijken en
schandelijkheden, die het menschdom bezoedelden en aIle menscheHjkheid

tot een bespotting maakten, het heeft de vrouw de haar toekomende plaats
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Terwijl de moderne 'I'hetsten een zedelijke Godsregeering
erkennen en juist door zich af te scheiden van het algemeene,
positieve Christendom hun stelling hebben verzwakt, erkent de
negatieve school geen zedelijken wetgever en beheerscher van
de wereld. Zware blokken, die ze moeilijk kunnen verwijderen,
legt Gladstone den menschen van de zoogenaamde vrije gedachte in den weg. Evenwel verbittert hij ze niet door ze het
brandmerk van minderwaardigheid op het voorhoofd te drukken.
Ook hier herhaalt hij zijn scherpe opmerking, dat de overtuiging
van intellectueelen nog altijd geen kultuurvermogen bezit voor
het geheele Yolk en dat hij zich moeilijk kan voorstellen, dst
twaalf agnostici, of twaalf panthetsten of twaalf materialisten
uit het een of ander modern J eruzalem zouden vertrekken om
het werk te doen van de twaalf apostelen. 1) We zullen niet
verschaft in de maatschappij. Dit stelsel heeft de wet van het recht geponeerd tegenover den regel van het geweld; het heeft de liefde tot den naaste
niet aIleen als ideaal aan de wereId gegeven, maar in niet weinige gevallen
tot levenspractijk gemaakt. Het heeft den mensch als plicht opgelegd, de
armoede te lenigen, den zwakke te steunen en een breidel aan zijn hartstochten aan te leggen. Het Christendom - naar de orthodoxe opvatting heeft dus de ellen de, die in de wereId is, verminderd. (Terecht noemt
Gladstone hier de aanwezigheid van zonde en eHende in de wereId het
levensprobleem bij uitnemendheid.) Dit stelsel, in de geschiedenis tot feit
geworden, heeft den mensch toegeroepen, dat er een tijd zal komen, waarin
de zonde niet meer zal heerschen. De verlamming van de zenuw onzes levens
zal ophouden. Niemand van het menschdom is, behalve door zijn eigen
bewuste schuld, door de komst van Christus in slechteren toestand gekomen. Velen zijn door Christus in elk opzicht verbeterd. De afwijkingen van
de orthodoxe lijn kunnen niet medegerekend worden, terwijl Christus er
niet verantwoordeliik voor is. Wanneer wij het Christendom beoordeelen
naar zijn eigen authentieke documenten en doordringen tot zijn innerlijke
kern, dan bevinden wij het te zijn een heil- en heulaanbrengend stelsel".
1) Gladstone schrijft, vertaald, aldus: Er zijn stelsels, die voldoende zijn
voor de zedeHjke behoeften van weinige beschaafde en intellectueele mannen, welke toch niet kunnen worden uitgedragen en overgedragen in de
wereld. Ze kunnen niet tegen het woelig getier van de volksklassen. H~
leven in zijn veelvoudige schakeeringen vernielt de stelsels. De philosophische moraal kan het ruwe werk in de menschenmaatschappij niet verrichten.
De kleuren van de onafhankelijke zedeleer, losgemaakt van den godsdienst,
kunnen worden vergeleken bij de kleuren van een eendaagschen vlinder. Hoe
is het mogelijk, dat deze den invloed der verterende eeuwen zouden kunnen
doorstaan, zooals de tinten van Titiaan's schilderijen ~ Verbeeldt u, dat
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met Gladstone medetrekken, als hij wapenschouwing houdt
over alle philosophische of schijnbaar wijsgeerige stelsels.
Voortdurend laat hij den vulgairen kant van een stelsel met
een geleerden naam zien. Hij wijst er op, dat verschillende
stelsels zich hier heel fraai voordoen in de studeerkamers der
geleerden, dat die menschen heel vaak gewoon zijn aan een
ascetisch leven en derhalve de verleiding der zonden ill haar
groven vorm niet kennen. Gladstone eischt hier nag niet eens
zooveel, want het voldoen aan de gewone burgerlijke moraal
maakt nog geen groote ethische persoonlijkheid. Wanneer men
eens den Christelijken maatstaf aanlegt? Heiligheid is een
Christelijk begrip! Socrates maakt bij den waarachtigen mensch
Christus een schamel figuur!
Wij zien hier in de "Geestelijke stroomingen" Gladstone,
zooals hij is: een man met een veel omvattend verstand, diepgaanden geest, practischen blik en helder hoofd. Men noemt
hem geen denker. Zij het zoo! Menig wijsgeer van beroep zag
de dingen niet zoo klaar, menig denker miste zijn eenheidsdrang, zijn kloek ontleden, stellen en beantwoorden - naar
vermogen - van moeilijke vraagpunten.
Om den geestelijken Gladstone vollediger te schetsen is het

ook noodzakelijk te weten, hoe hij stond tegenover Christus.
Zijn standpunt ten opzichte van den Heiland bepaalt ook hem.
"Wat dunkt u van den Christus?" is de allerbeheerschende
vraag. Welnu, wij hebben een zeer merkwaardig artikel vall
Gladstone, dat ons zijn verhouding ten opzichte van deze vraag
volkomen openbaart. Dit artikel is opgenomen in "the Gleanings
of Gladstone Vol. III". Het opstel is door Gladstone geschreven
in 1866. In 1865 had de bekende professor Seeley een "Leven
van Jezus" gepubliceerd. Ret boek is niet zoo bekend geworden
twaalf agnostici, of twaalf pantheisten of twaalf materialisten, uitgaande
van een modern Jeruzalem, het werk moesten doen van de twaalf apostelen.
Toch slaat Gladstone aIle Farizeeisme of door een woord aan te halen van
den beroemden Schotschen predikant Dr. Norman Macleod: "many an
opponent of dogma is nearer to God than many an orthodox believer". Maar
zou dan "the opponent of dogma" niet meer "a questioner" moeten zijn dan
"a sceptic" ~
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als "La vie de Jesus" van Ernst Renan en "Das Leben Jesu"
van David Friedrich Strauss. Het is geen salonachtig, idyllischcharmant boek, dit Ecce Homo van Seeley. Het is ook geen
uitkomst van spitsvondig, professoraal onderzoek. Het is geen
modern en ook geen orthodox boek, maar Gladstone noemde
het terecht welsprekend, ernstig en krachtig, want het vloeit
over van oorspronkelijke gedachten. Toch begrepen Kardinaal
Newman en Dr. Pusey 1) het boek niet. Pusey had het maar
dicht geslagen en Newman vond de critiek van Gladstone di~per
en oorspronkelijker dan het beoordeelde werk. Het is mij niet
goed duidelijk geworden, hoe het kwam, dat zulke scherpzinnige
mannen als de bovengenoemde niet meer gezicht hadden op
het "Ecce Homo" en de gevolgtrekkingen, die Gladstone maakte.
Prof. Seeley heeft in het "Ecce Homo" met kracht en overtuiging
bewezen, dat Jezus geen gewoon mensch was. Hij, Christus, was
de Mensch, de bovenmachtige, die sprak, zooals nog nooit een
mensch had gesproken, de weldoende geneesheer van ziel en
lichaam, die een ontzettenden indruk maakte. Er is in het heele
boek van Seeley - naar mijn meening - geen enkele bladzijde, waarin het bovenmenschelijk, dus goddelijk karakter van
Christus' bestaan niet wordt toegelicht. Prof. Seeley is nu, naar
Gladstone's overtuiging, als men maar goed leest en de lijn
doortrekt, een verdediger van de rechtzinnige beschouwing van
Christus. Daarom heeft het boek van Prof. Seeley geen opgang
gemaakt.P)
Ophet voetspoor van Seeley heeft Gladstone ons de wonderbare
diepzlnnigheid der Evangelien doen beseffen. Menschen, die in
navolging van Goethe de Evangelien eentonig en saai noemen,
moeten maar eens luisteren naar Seeley en naar Gladstone.
Gladstone zegt dan: "de Christus wordt ons in de synoptische
Evangelien geschilderd als iemand, die zelfs voor eenvoudige
1) Dr. Pusey is een der vaderen der Oxford-Beweging, een ritualistisch,
hoogkerkelijk voorganger.
2) Voor orthodoxen was het niet stichteliik genoeg, voor vrilzinnigen niet
sloopend genoeg. Men kan Seeley vergelijken met onze nieuw-moderne richtinge Er vallen soms zulke orthodoxe tonen te beluisteren.
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menschen een heilig en goed man was, die te midden van de
droevigste en benardste menschelijke omstandigheden en beproevingen, heerlijke en teedere verrichtingen deed en ontroerende lessen gaf. Hij maakte aanspraak op een gezag boven
alles uitgaande en dit gezag werd erkend: Hij sprak als machthebbende. Gladstone gaat dan voort uit het Evangelie van
Johannes de goddelijkheid van Christus te betoogen. Heel schoon
is zijn verhaal en uitlegging van de "Opwekking van Lazarus".
Hij vergelijkt dit wonder met dat van de opwekking van het
dochtertje van Jatrus. Christus treedt bij het graf van Lazarus
niet op als gewoon mensch, ook niet als rabbi. Hij is de Heer
van leven en dood. Ret is zoo goed gezien van Gladstone, als
hij verklaart, dat het Evangelie van Johannes het doorzichtsveld geeft van de drie andere heilsgeschiedenissen. Het diepere
inzicht geeft Johannes, maar terecht wijst de groote man er op,
dat de ware menschelijkheid, de bovenmenschelijkheid van
J ezus evenzoo uitkomt in de synoptische evangelien, Wie heeft
de diepte gepeild van de Bergrede, wie moet - van louter
menschelijk standpunt uit geredeneerd - niet verbijsterd staan
over het beteekenisvolle, het gedachtenrijke van de gelijkenissen? Wat zou de menschheid alleen voor haar ideaalvorming
niet reeds verplicht zijn aan het onderwijs van Jezus? Gladstone
trekt de lijn nog verder door. Hij vervolgt: door de ware
menschelijkheid van J ezus schijnt zijn goddelijkheid uit. Seeley
had zijn boek geeindigd met: "Cling to Christ, cling ever closer
unto Christ". Dit wordt met instemming aangehaald, maar nog
verder uitgebreid, want Gladstone zegt: Als Hij zonder mededinger en gelijke is, als Hij een koning is in zijn optreden en een
leeraar, die niet kan worden vervangen, zou Hij dan ook niet zijn:
"de Zon der Gerechtigheid, de Geneesmeester der zielen, de Vriend,
die zijn leven heeft gegeven coor de zijnen, zou Hij dan ook niet
zijn: de nooit falende Troester, de gestadige Gids, de altoosdurende
Priester en Koning? Dan is Hij, de Zoon des Menschen, de Zone

Gods, die zich niet ten onrechte den Goddelijken Leermeester
achtte. Gladstone moest het geschrift van Seeley waardeeren.
Hij moest den ernst van den zoekenden man prijzen en hem
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losmaken van de lichtzinnige critici, die een oud geloof denken
neer te werpen door een oppervlakkig boek. Ook dit geschrift.
is voldoende bewijs voor mijn reeds uitgesproken meening, dat
Gladstone een belijdend Christen was, volkomen op de hoogte
van de moderne cultuur, zich rekenschap gevend van de gronden,
waarop zijn geloof steunde, die oorspronkelijke ideeen uitte
omtrent de hoogste vraagstukken en nooit de zelfgenoegzame
eigen vinder dacht te zijn: een denker zonder philosophischen
hoogmoed en waan.
Sommige biografen hebben beweerd, dat Gladstone van de
natuurwetenschap en haar methode weinig kennis had. Dit is
niet juist. Uit de New Gleanings blijkt het tegendeel. 1)
Gladstone heeft gepolemiseerd met Albert Reville en Prof. Huxley
over de Scheppingsgeschiedenis en over het wonder der zwijnen
in de Evangelien, toen den boozen geesten werd vergund daarin
te varen en de dieren naar beneden te storten. Gladstone is
de verdediger der bijbelsche orthodoxie. Hij doet hetop een zeer
oorspronkelijke wijze; Gladstone spreekt over de nu reeds
verouderde, maar dertig jaar volop in zwang zijnde methode
van verklaring door de zonnemythe van allerlei mythologische
moeilijkheden. Hij zegt: men verklaart niets, maar men loopt
de vragen omver, men trapt ze onder den voet. Er zijn in de
wereld reeds lang "a race of practitoners", die een soort van
sleutel nemen en daar alle gesloten voorwerpen niet mee openen,
maar forceeren. De sleutel wordt overal voor aangewend. Die
sleutels zijn in de godsdienstwetenschap "solar worship, the
worship of animals, the worship of evil powers, the worship
of abstractions, the worship of the dead, the foul and polluting
worship of bodily organs, so widespread in the world". In de
biologie is dit alles uitleggende woord: evolutie.Gladstone
beweert niet, dat hij alles kan oplossen, maar wel, dat het
1) In "the New Gleanings" verschenen omtrent biologie en geologie:

Dawn of Creation and of Worship, Proem to Genesis, the Swine-Miracle"
waarin ook de godsdienstwetenschappelijke opvatting van Israel's religie
wordt bestreden, terwijl Gladstone ook het zwaard kruist met Max Muller
over de Homerische mythologie.
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uitschakelen van den Goddelijken Schepper leidt tot het
berijden van wetenschappelijke stokpaardjes, die langzamerhand
worden vereerd als afgoden. De Darwinistische arcana zijn goed op
hun eigen plaats. 1) Gladstone is er in zijn ziel van overtuigd,
dat de mensch niet zonder geloof kan. De toestand was niet
gewoon. Of de geloovige dwaalt, of de ongeloovige is bevangen
door "a deep judicial darkness, a fog of darkness". Voor
Gladstone is het volstrekt niet ongerijmd, dat de ongeloovige,
die het Christendom verwerpt, zich te buiten gaat aan de
afgodische vereering van vroeger reeds neergestorte maar nu
door den mensch weer opgerichte beelden.
Gladstone's kennis mag niet volledig geweest zijn - hoe kan
het anders?, - maar hij drong door tot de kern en dan kunnen wij
vaststellen, dat zijn pogingen om zijn peripherische kennis te
laten komen tot een centrale wetenschap, geslaagd zijn. Men
versta mij goed. Iedere menschelijke wetenschap is betrekkelijk
en nooit meer - in objectieven zin - dan hoogst waarschilnlijk.")
Wij hebben reeds opgemerkt, dat Gladstone christelijk-historisch
was, d. w. z. een christelijke levensbeschouwing huldigde, geheel
gegrond op een historische openbaring en steeds zijn voordeel
doende met de geschiedkundige gebeurtenissen, omdat een
waarheid ook zijn feitelijke toepassing moet hebben gehad. De
geschiedenis der volken is ook zijn leervrouwe geweest. Zijn
literaire opstellen hebben dan ook een historisch-biografisch
karakter. Dat Gladstone, die een goed Homeruskenner was, veel
over Homerus heeft geschreven, is bekend. Dit heeft reeds veel
1) "Evolution, that is physical evolution which alone is in view, nlay be
true (like the solar theory), may be delightful and wonderful in its right
place, but are we really to understand that varieties of animals brought
about through domestication, the wasting of organs (for instance, the tails
of men) by disuse, that natural selection and the survival of the fittest, all
in the physical order, exhibit to us the great "arcanum" of creation, the
sum and centre of life, so that mind and spirited are dethroned from their
old supremacy are no longer sovereign by right, but may find somewhere by
charity a place assigned them, as appendages, perhaps only as excrescences
of the material creation?" (New Gleanings p. 37-p. 38).
2) Ret is jammer, dat de mij toegestane en toekomende ruimte geen uitbreiding van dit punt gedoogt,
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te beteekenen. Een staatsman met zijn staat van dienst en dan
met vakgeleerden polemiseerend over de Homerisehe kwestles,
is reeds een bijzonder verschijnsel. Het heeft zijn geest frisch
gehouden. Verder heeft Gladstone met zijn zwager Lord Lyttelton
een reeks vertalingen uitgegeven van klassieken, waaronder
zeer goed geslaagde overzettingen van Horatius. In de "Glea·
nings" bevat een deel de essays van Gladstone. Het is het
tweede. Daarin komen opstellen over Blanco White, hier in
Nederland onbekend, maar te vergelijken met een man als
Allard Pierson, zonder diens karaktervolheid, over den Italiaaa
Leopardi, dien men kent als den dichter van het pessimisme,
.zooals Schopenhauer hem heeft genoemd, over den diehter
Tennyson, over Macaulay, over Dr. Norman Maccleod, wieas
standbeeld in Edinburg prijkt, en anderen.
De Essay over Blanco White is naar mijn meening zeer
merkwaardig om Gladstone's karakter er uit te kennen. Gladstone
.geeft in dit opstel een psychologie van een agnosticus. Blanco
White was een Spanjaard, geboren uit Iersche ouders. Men had,
hem half gedwongen priester te worden; omdat hij had moeten
kiezen tusschen het priesterschap met studie, of het zijn van
zakenman zonder studie. Tien jaren had de man de mis bediend
zonder erin te gelooven. Dit had zijn moreel bestaan, zooals
Gladstone terecht aanwees, voorgoed bedorven. Zijn algemeen
levensgedrag was losgeraakt van zijn innerlijke overtuiging,
Onze ziel is teer en daarom moeten wij voorzichtig, bedachtzaam met haar omgaan. Wij moeten het gevaar inzien onze
ziel te verliezen. Hier wijst Gladstone op, terwijl hij als een
goede psychiater de juiste verklaring zoekt van's mans gedragingen. Hij toont nog aan, dat het zondebesef bij dergelijke
kranke zielen gering wordt en dat Blanco White, evenals Cowper,
met geen gewonen maatstaf kan worden gemeten. "Het is maar
.gocd" , zegt Gladstone, "dat aan den Alwijzen God het oordeel
is. Wij menschen, zijn daarvoor te kortzichtig". In dit opstel
bespreekt Gladstone weer den grond onzer kennis, zijn geliefd
thema. Dit opstel is ontroerend, evenals het volgende over
Leopardi. Ret is naar mijn meening onjuist te beweren, dat
33
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Gladstone's essay's over Tennyson en Macaulay het schoonst
zijn. Gladstone heeft evenzeer uitgemunt in de andere. Ook in
dat over Leopardi. Ret is de pathologie van een geniaal man,
een Italiaanschen Bilderdijk, zonder diens zieleworsteling en
vastklemmen aan den onbegrepen Eeuwige, zonder diens geloofs-.
momenten vol zelfovergave en berusting. Deze Italiaansche
poeet en philosoof had een zwak lichaam, bestudeerde evenals
Bilderdijk, bijna menschenschuw en autodidact, aIle wetenschappen, vele talen en literaturen en dacht het uur van zijn
sterven steeds nabij. Gladstone heeft de zielsontreddering van
dezen man geschetst. Zijn philosophie vertoonde, nog meer dan
die van Shelley, volslagen verwoesting van geest. Volgens onzen
grooten man en Schopenhauer zegt het ook - heeft Leopardi
de huiveringwekkende onderscheiding verdiend, dat hij dewijsbegeerte der vernietiging met verschrikkingaanbrengende
consequentie heeft doorgezet. De- Reilige Moederkerk had hij
verlaten en niets wilde hij daarvoor in de stede hebben. Vereenzaamd als een uitgeworpene worstelde hij nu voort.
Leopardi was een wrak geworden door zijn familie, door zijn
zwakke gezondheid, ook door de klassieke studien? vraagt
Gladstone. Rier behandelt Gladstone even een zeer belangrijk probleem. "Ret antwoord", zegt hij, "is te geven in een
zin", Zonder Christelijk onderwijs, dat als correctief werkt,
zijn de klassieke studien vol gevaren. Rieraan knoopt hij
een scherpe opmerking vast aan het adres van de RoomschKatholieke Kerk. "De Roomsch-Katholieke Kerk houdt de schare
dom en geeft aan haar leeken geen verweermiddelen tegen het
ongeloof. Ret apostolisch woord: "Onderzoekt alle dingen en
behoudt het goede", moet als een heilzaam, opvoedend middel
worden aangewend. Leopardi had voor zijn geestelijke vorming
niets aan de Christelijke schatten, omdat zij renteloos lagen,
Homerus, Heriodus en vooral Plato waren zijn patriarchen en
profeten".
Ret is voor ons nu duidelijk, dat Gladstone een hoogst verdienstelijk essayist was, dat zijn opstellen vol diepe gedachten
zijn. Welke schoone ideeen geeft hij niet omtrent opvoeding,
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omtrent de voordeelen en de nadeelen van klassieke studien.
Ret is alles even belangwekkend.
De essay over Tennyson heeft niet zoo onverdeeld mijn
bewondering gaande gemaakt, als ik weI dacht bij het lezen
van de lofspraak door Morley geuit. Een bijzonder fijngevoelig
criticus, wat het zuiver literaire betreft, was Gladstone niet.
Bij hem stond meer de idee dan het sentiment op den voorgrond.
Gladstone bewonderde en beminde Tennyson, maar hij zegt
niet waarom, Op zijn gezag moeten wij Tennyson als een groot
dichter aanvaarden. Er staan in dit opstel bepaald verkeerde,
aesthetische denkbeelden. Gladstone beweert, dat zangers over
Goddelijke onderwerpen nooit zoo groot kunnen zijn als
hun kunstbroeders, die gemspireerd worden door menschelijke
zaken en karakters. Milton kon daarom niet zoo groot zijn als
Shakespeare en Homerus. Dit is formeel en materieel niet waar
d.w.z. in zijn geheel niet en ook niet in zijn onderdeelen.
Homerus heeft namelijk, naar hij meende, weI goddelijke zaken
bezongen. Homerus heeft de Helleensche goden gemaakt! De
tegenstelling Milton en Homerus deugt niet. In zijn geheel is
het echter ook niet juist. Ret bezingen van goddelijke dingen
stelt andere eischen dan het bezingen van menschelijke, maar
in beide kan men een genie van den hoogsten rang zijn. 1)
De echte dichter werpt eeuwigheidslicht over eenvoudige
gebeurtenissen.
Bet artikel over Macaulay bevat een juiste, waardeerende
critiek van Macaulay en zijn werken. De bezwaren, die men
tegen den beroemden historicus en auteur opperden, heeft hij
nit den weg geruimd. De beteekenis van den talentvollen,
1) Gladstone zegt van Tennyson's "In Memoriam", dat het bliik geeft
van "deepening of his mind" en dat een van's dichters grootste verdiensten is "the gift of conceiving and representing human characters".
Naar mijn meening is dit te weinig gezegd. De grootste verdienste van
Tennyson is, dat zijn psychologie zich veralgemeend heeft, dat de bijzondere gevoelens van een subjectieven mensch zoo geobjectiveerd zijn, dat
zij bijna goddelijke mysterien werden. Op dezelfde manier heeft Rembrandt
van bijna alledaagsche voorvallen, bovenmenscheHjke, magische schouwspelen gemaakt.
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kundigen man heeft hij aangewezen, zijn gebreken uit zijn
goede hoedanigheden verklaard. Zeer merkwaardig is Gladstone's
vergelijking van Macaulay met Thucydides. Volkomen juist
wordt hij daarin gekarakteriseerd. Ook Milton heeft Gladstone
goed doorgrond. De psychologische analyse van den dichter
van "Paradise Lost" gegeven, is juist gevoeld en treffend geuit.
Wij zien in dit opstel den echten Gladstone nog weer: leder,
die Macaulay gelezen heeft, herinnert zich de manier, waarop
de geestelijken der Anglikaansche Kerk zijn voorgesteld. Ret
zijn van die Middeleeuwsche Minderbroeders, die blij zijn, als
ze een onderdak en te eten hebben. Welnu Gladstone komt
daartegen op: "De Engelsche geestelijken waren mannen van
stand!" Een heel betoog voIgt dan. Iedereen voelt, dat Macaulay
heeft overdreven. Onze groote staatsman had zich de taak
gemakkelijk kunnen maken door een Engelsch geestelijke uit
de 17e eeuw op te noemen, die van den hoogsten adel was:
George Herbert, rector van Bemerton, een beroemd dichter van
hymnen, die nog steeds in de Engelsche Kerk worden gezongen.
De hoogkerkelijke Gladstone komt in deze opstellen op iedere
bladzijde nit, maar niet alleen de hoogkerkelijke, ook de echt
Christelijke, diepe schouwer. De stijl is gemakkelijk, bijna
zwierig. Ret is niet het zware, latijnsche Engelsch van Gibbon,
maar meer het held ere zeer vloeiende Engelsch van Macaulay.
Soms is de stijl te overladen, maar veelal echt indrukken
verwekkend met macht van welsprekendheid.
Wij hebben reeds meermalen gewag gemaakt van den Hoogkerkelijken Gladstone. Ret is nu noodzakelijk den meer
specifiek-kerkelijken Gladstone nader te beschouwen. Wij,
Nederlanders, voortgekomen uit de Calvinistische hervorming,
zijn nog puriteinsch genoeg om ons moeilijk te kunnen indenken,
dat een oprecht geloovige zoo gehecht kan zijn aan kerkelijk
ritueel en eeremonieel. Toch is het zoo. Menschen in Engeland
met een warme godsvrucht, van een voorbeeldige zelfverloochening, met een scherp verstand en veelomvattenden geest, ijverell
voor een schoon kerkgebouw, Anglikaansche vormen, voor het
Common Prayer Book en zijn vervuld met een hoog denkbeeld
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omtrent het wezen van de kerk. Gladstone is een doorluchtig
voorbeeld hiervan.
Gladstone begint als Evangelisch Christen, wordtmedegetrokken
door de Oxford beweging, die de Kerk en de Sacramenten op
den voorgrond plaatste, wordt ook aangetast in zijn dierbare
overtuiging als de wereldlijke Overheid gezag wil uitoefenen
in geestelijke en kerkelijke zaken, wil later de Kerk meer
invloed op het volksleven verschaffen door leeken een meer
omvattende taak in de godsdienstige gemeenschap op te dragen.
Nadat in 1874 door de Public Worship Act van regeeringswege
getracht wordt het ritualisme tegen te gaan, geeft hij in een
opstel ') te kennen, dat het ritualisme weI eens platwordt
beoordeeld en dat aIleen menschen met een beperkt onderscheidingsvermogen een Anglikaan, die ijvert voor een schoonen
eeredienst, beschouwen kunnen als een vermomden RoomschKatholiek, waarin Gladstone volkomen gelijk heeft, hoewel het
een andere zaak is, of de invloed van de Roomsche Kerk er
niet door wordt bevorderd. Toen in 1870 de Onfeilbaarheidsverklaring kwam, moest Gladstone protesteeren tegen dit
geestelijk despotisme en hij deed het op een niet malsche wijze. 3)
Hij zag heel juist, dat de nauwere beperking van den kerkelijken
kring edele menschen voor goed van de Roomsche Kerk zoude
vervreemden. Heeftniet Allard Pierson reeds gezegd, dat hij,
die het meest sympathiek tegen de Katholieke godsdienstgemeenschap stond, toch nooit zijn vrijheid kan opofferen en
in handen stell en van een gewonen Roomschen priester, wie
zoo'n man ook zij?
Door het Vaticaansch concilie is Gladstone voor goed van de
Roomsch-Katholieke Kerk afgestooten, hoewel hij steeds den
nadruk heeft gelegd op het feit, dat de hoofdwaarheden van het
1) In zijn geschrift On the Functions of Laymen in the Church
(Gleanings, VI, verschenen in 1851).
2) The Church of England and ritualism. 1875. (Gleanings, VI).
S) In I taZy and its Church (1875, herdrukt in Gleanings, VI) en The
Vatican Decrees (1871), Vaticanism (1875) en Speeches of Pope Pius IX
(1875), aIle herdrukt in de Tauchnitz-editie.
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Christendom nog steeds door de Kerk van Rome worden beleden.
De groote man is nooit een vulgaire anti-papist geworden,
die droomt van beeldenstorm en strijd tegen kloosters en kerketorens, om de vervloekte afgoderij uit te roeien. Ret noodzakelijk
gevolg van Gladstone's optreden tegen de Pauselijke Kerk
moest zijn nauwer aansluiten bij de Evangelische richting.
Hij kon die nu beter waardeeren, wat ook bevorderd werd
door zijn vooruitstrevende politiek, waardoor hij meer in
aanraking kwam met Nonconformisten. Deze evolutie is de
laatste. Zijn welgezindheid ten opzichte van de Evangelische
beweging blijkt uit zijn opstel: "The Evangelical Movement"
van 1878. 1) Ret zij mij vergund nog enkele opmerkingen
omtrent Gladstone's kerkelijke ontwikkeling te maken. Hoe
kwam Gladstone in de Oxford-beweging? Uit een z\jner stukken
"The present aspect of the church (1843) 2) kunnen wij de
oorzaken naspeuren: "Ret was in het begin der 1ge eeuw in
Engeland droevig gesteld met het kerkelijk leven. Koude
wereldschgezindheid, geheel gebrek aan geestdrift waren alom
waar te nemen. De geestelijken verwaarloosden hun kerk.elijk
ambt. De Engelsche Kerk was werkelijk der wereld gelijkvormig
geworden, in plaats van zich onbesmet te houden van de
wereld. De Evangelische richting was, zooals Gladstone duidelijk
toelichtte, te sectarisch. Men ging daar te veel op in zijn eigen
kringetje, terwijl de Kerk en Sacramenten werden vewaarloosd.
Dit behoefde niet, merkte Gladstone op, want Augustinus "the
great Evangelical doctor", de Kerkvader bij uitnemendheid had
een hoog denkbeeld van de leer der genade en ook van de
voorname geestelijke beteekenis der Kerk. Jonge mannen van
aanleg en geestdrift wilden geen sectariers zijn, maar priesters
der hervorming in Katholieken zin, Katholiek naar de opvatting
der Kerkvaders.
Het tijdvak der eerste Christeneeuwen is voor de Anglikaansche Kerk steeds het ideaal geweest en wie zou die tijd niet
bekoren? De Anglikanen gingen terug op dien tijd. Het was
1) Gleanings, Vol. VII.
2) Gleanings, Vol. V.
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een ideaal, dat de talentvolle menschen van de Oxford-beweging
nastreefden, een ideaal, dat weI eens week, ais het schijnbaar
benaderd werd, dat weI eens teleurstelde, als eenigen der besten,
strijdensmoede, zich begaven onder de vleugelen der Moederkerk,
om daar bij devote oefeningen hun levensleed te vergeten. De
mannen van de Oxford-beweging stonden in hun wapenspreuk:
terug naar het bloeitijdperk der Christelijke Kerk, niet alleen.
Ook op het Vasteland werden vooral de Middeleeuwen gerdealiseerd, meer dan zij verdienen. Men behoeft over geen "duisteren
nacht der Middeleeuwen" te spreken, maar ook de barbaarschheid niet te loochenen, die dat tijdperk onmiskenbaar aankleefde.
Maar dat daargelaten. In Groot-Brittanje laafde men zich aan
het ongetwijfeld herorsche tijdperk der eerste patristische eeuwen.
Waarom niet aan de bron der waarheid door de Apostelen
gegraven en die toch met zoo'n kracht het verkwikkende water
opspoot? Omdat de Evangelischen dit deden en juist niet de
individueele geestelijke gezondheid moest worden vooropgezet,
maar de Kerk moest worden vernieuwd, tot nieuw leven ge..
bracht. Inderdaad zijn de Oxford-mannen voor een groot deel
geslaagd; ze wilden een hervormde, Katholieke Kerk hebben 1)
en die is in Engeland allerwegen te vinden. Groote mannen,
als Newman e. a. zijn door den katholieken stroom meegevoerd
naar de Roomsch-Katholieke Kerk. Er zijn toch zeer velen in
de Anglikaansche Kerk gebleven: Pusey, Keble en Gladstone.
Deze waren ritualisten, maar tevens - ik geef hier de overtuiging van Gladstone weer - gehecht aan deleer der genade
en het dagelijksch en ernstig gebruik der Heilige Schrift. De
hymnen van Keble toonen dit genoegzaam aan. Trouwens niet
aIleen het Luthersche, Evangelische lied heeft een ontzaggelijken
invloed op het Duitsche volk geoefend, ook de Engelsche hymne
is een onberekenbare factor geweest voor de verlevendiging
van het geestelijk leven in Engeland en Schotland. Gladstone
beweert in zijn stuk over de Evangelische beweging, dat de
hymne der Evangelischen de Hoogkerkelijken met haar geheim1) Dit is de offieieele naam van de Episcopaalsehe Kerk in Engeland:
"Reformed Catholic Church".
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zinnige tooverkracht heeft getrokken, zoodat de kloof minder
diep is geworden. Ieder, die een weinig met het Engelsche
kerkelijk leven bekend is, weet, dat inderdaad in den meest
ritueelen dienst godsdienstige hymnen worden gezongen, die
de Engelsche Kerk voor Rome heeft be-hoed en zal behoeden.
Terwijl Gladstone in het Protestantisme geen nieuw levensbeginsel zag I), de bisschoppelijke waardigheid als een goddelijke
instelling vereerde, de heiligende werking der Sacramenten en
de Kerk aannam, zoodat hij de wedergeboorte door den Doop
een onmisbaar geloofsartikel keurde, besefte hij volkomen de
gevaren van een enkel liturgischen dienst. Zijn geheele leven
heeft Gladstone de hooge noodzakelijkheid van het prediken
aangewezen. Hij is nooit door critiek op de Anglikaansche Kerk
uit het evenwicht geraakt. De spreuk: "Our Church is a channel
of sacramental grace" heeft hem niet tot Rome gevoerd, maar
heeft hem ten allen tijde de groote waarde van de kerkelijke
gemeenschap doen gevoelen.
Ik moet afscheid nemen van den lezer. Ret was de bedoeling
van dit geschrevene om den geestelijken Gladstone te toonen
aan belangstellende Nederlanders. Er is nog veel meer van te
zeggen, maar de aard van dit artikel laat het niet toe. Heeft
Lord Salisbury te veel gezegd, toen hij Gladstone een groot
Christen noemde, heeft Lord Rosebery overdreven, toen hij van
hem zei, dat hij het geloof van een kind en de wijsheid van
den man had? Ook Gladstone heeft zijn vijanden gehad, ook
Gladstone is uitgescholden voor een eigenbaatzoeker, maar
dit kon aIleen iemand doen, die hem niet kende, iemand, die
zijn grootheid niet zag en in hem een kleine eerzucht opmerkte.
Mac Carthy, die van hem berichtte, dat hij altijd ernstig was,
tot in het kleine, kon geen grooter lofspraak op hem hebben
geuit. Hooge, adellijke heeren in Engeland zagen in zijn
1) In de laatste periode van zijn leven noemde hi] het Protestantisme "the
usual exponent of a substantive, undoubting Christian Catholic belief", zoodat hij het nieuwe levensbeginsel der reine, Evangelische leer weI weer
aannam. Daarom is Gladstone zoo juist gekenschetst door "Presbyterian
Anglican".
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democratie soms een ladder om naar boven te stijgen, meenden,
dat een Christen niet naar hooge dingen mocht streven, maar
ootmoedig en deemoedig op zijn plaats moest blijven zitten.
Zou het Christendom in dat geval een zuurdeesem zijn geweest?
Zou Gladstone aIleen een philanthroop hebben mogen zijn?
Ret is te dwaas om een oogenblik maar te overdenken. Uit de
geschriften en brieven van Gladstone blijkt voldoende, dat hij
was een waar Christen, die zichzelf verloochende, een liefhebbende echtgenoot en vader, die zijn huiselijken kring met
de warmte der liefde verkwikte, de trouwe vriend, die oog en
hart had voor alles, wat zijn medemensch aangaat, de
edelgevoelende staatsman, die hooge, ethische beschavingsidealen nastreefde, de held ere denker, die eenheid had in zijn
levensbeschouwing, die de normen kende, die zijn leven
beheerschten, die wist, dat in de vrees voor den Almachtige,
de belofte ligt opgesloten voor een steeds hooger stijgende
ontwikkeling, kortom de hoog-gecultiveerde Evangeliebelijder,
die zich na zijn sterven, zooals hij eens zei van de Kardinalen
Manning en Newman, zou verlustigen in het aanschouwen
van Gods beeld.

Roeping.
DOOR

o.

RUYSCH.

I.
In de deftige kamer van den rector, ijverig schrijvend aan
zijn strafopstel, pogend door hard werken zijn angst voor wegsturen te vergeten, zat Henk van Dam gebogen over 't groote
vel papier, dat minstens vol moest.... Tegenover hem, de
armstoel wat weggeschoven, rustig rookend z'n sigaar, nu en dan
met onderzoekenden blik opkijkend nit het boek, waarin hij te
lezen veinsde, was de rector gezeten, nog met ernstig gezicht
van het zooeven gegeven standje, Maar Henk gaf nu geen
reden meer tot ergenis, z'n pen kraste haastig over 't papier,
geen oogenblik keek hij op, ... zijn gebogen gestalte verried
niets dan gedweee onderworpenheid ....
't Was rustig in de kamer .... Slechts nu en dan dempte
't schoolrumoer binnen: veraf gelach, haastige voetstappen op
de gang, 't open en toeslaan van een deur.... Door 't open
raam, beschaduwd door de hooge tuinboomen, vielen wat zonneflitsjes op 't tapijt, wegsehitterend bij elke blader-beweeg,
als speelsche diertjes .... Zomergeluiden jubelden naar binnen:
getsjilp van vogels, dichtbij of veraf, veelstemmig en tusschen
al dit lichte donkerde 't rumoerig beweeg der stad, als een
zware grondtoon.
De rector was nu in vollen ernst aan 't lezen gegaan en
Henk durfde wat minder hard werken .... Hij was toch al
'n eind opgeschoten, . .. en 't was zoo warm .... Heerlijk weer
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om's avonds een verren fietstocht te doen, ... hij had weI pech,
dat hij nu juist moest van les gestuurd worden ... Van avond
was het briefje, waarin dit z'n vader meegedeeld werd, natuurlijk al lang bezorgd en kon hij voor straf thuis bIijven ....
Had hij zich ook maar kalm gehouden straks,... en maar niet
meegedaan aan de herrie, dan zat hij nu niet hier .... En de
baas had nog weI zoo gewaarschuwd, dat hij zich rustig houden
moest en geen streken meer uithalen - 't was nu al de tweede
maal in een week, dat hij er uit moest: eerst bij de Mof, omdat
hij diens stoel met krijt had ingesmeerd, zoodat z'n broek geheel
wit zag tot groote hilariteit van de klas, nu weer bij Wiemers,
omdat hij bij een lenzen-proef de kaars had uitgezucht ....
't Was wel lollig geweest, toen ze ineens in 't donker stonden,
maar toch, . . .. hij had niet gedacht, dat het z66 zou afloopen....
't Was feitelijk per ongeluk gegaan, kon hij helpen, dat hij
zoo'n sterken adem had? Bijna moest hij weer lachen, om
de woede van Wiemers, toen plots z'n proef mislukte .....
Maar. . • .. als 't 'es slecht afliep ..... als hij weggestuurd
werd, . . .. wat 'n ellende dan..... Hij had Z'Il moeder z66
beloofd, om goed op te passen voortaan .... , en nu ? ...
Jt Was toch eigenlijk gerneen, om de leeraren zoo te plagen,
ze stonden er toch ook niet voor hun plezier, .... en toch deed
hij 't telkens weer, trots z'n beloften van beterschap ..... Wat
zou z'n moeder 'n verdriet hebben, als ze dit nu weer hoorde , ....
ze had gezegd hem zoo vast te vertrouwen ..... En nu beloonde
hij 'er geloof in hem zoo ..... Was het dan toch waar, dat hij,
zooals z'n vader altijd smalend zei, nergens anders voor deugde,
dan voor komiek?... En hij wou nog weI dominee worden,
dus brengen den menschen het woord van God ..... Maar dan
moest hij toch ook allereerst doen Diens Wil en - dat kon
toch nooit zijn, dat hij handelde als nu .....
Onwillekeurig boog hij zich dieper over z'n werk ....
Brandende schaamte deed z'n wangen kleuren, hij voelde, dat,
wat voor anderen was bloot 'n kwajongenstreek, voor God was
zonde, omdat hij gefaald had in zUn voornemen z'n plicht te
doen . . . .. Hij wilde zijn een Christen, handelen als 'n Christen,
ff
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juist omdat hij de eenige was in z'n klas, die geloofde .....
En nu stond hij vooraan in alle uit te halen aardigheden, plaagde
de leeraren, haalde grappen uit, die niemand dorst nadoen, ....
was in niets beter dan z'n kameraden, toonde door niets, dat
hij 'n geloovige was ..... Dat moest dan toch ook uitkomen in
z'n gewone leven, juist in z'n gewone levell en al vloekte hij
nu niet en spotte hij nu niet , .... in werkelijkheid onderscheidde
hij zich in niets van de anderen .....
Hij zuchtte..... 't Was toch ook wel moeilijk ..... Hij yond
het weI aardig om zoo gewild te z,jn bij zijn vrienden, ....
speelde blij voor komiek, stelde er een eer in de leukste van
de klas genoemd te worden. En 't streelde hem, dat sommigen
tegen hem opzagen om zijn durf, allen hem met 'n soort klassetrots noemden den grootsten lawaaimaker van 't gym .....
En nu kwam daar de eisch van te doen zijn plicht als Christen,
dus af te zien van dat alles, te bestrijden zijn plaag-Iust met
aIle macht ..... God eischte dat ..... En hij moest dat gehoorzamen, wilde het soms, kon het nooit ..... Zoo verleldelijk was
ook bet pretmaken,
het weten van de vereering zijner
vrienden om zijn moed
Maar soms voelde hij toch wel
het laffe van 't plagen van een leeraar, dien hij zwak wist,
die goed orde konden houden, durfde hij niet aan, bij hen was
hij kalm ..... En dan kwam een onvoldaan gevoel hem wrevelig
maken, berouwde het hem, zoo gedaan te hebben, wist hij zeker,
dat het verkeerd was en slecht .....
Maar dan moest hij ook strijden gaan er tegen en beginnen
thans, nu er weer een keerpunt gekomen was in z'n leven,
nu hij weer inzag, dat h,j verkeerd handelde ..... Moest hij
bidden, of God hem helpen wilde, aIleen ging het nooit .....
En met ernst aanvangen
Als, als hij dan ook maar niet
weggestuurd werd voor 'n paar dagen, 't afliep met 'n op strafles
terugkomen ..... Even sloot hij zijn oogen: "Heere, maak dat,
ik wil", prevelden zijn lippen ..... Ja, hij wilde doen zijn
plicht .....
De bel luidde. Plots daverde 't school-rumoer de .stilte weg:
voetstappen-gedreun op de trap, luid-op gepraat, gelach en gejoel.
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:Met 'n ruk stond de rector op en zijn boek neerleggend zei hij :
"Nu Van Dam, ga naar je klas terug, ik zal weI met meneer
Wiemers bespreken, wat er gedaan moet worden. Laat je werk
maar Iiggen, dat vind ik weI".
Met een zucht van verlichting ging Henk de gang oPJ naar
zijn Iokaal, waar hij onmiddellijk omzwermd werd door zijn
kameraden, die belangstellend informeerden, hoe 't gegaan was
en of hij 'n ergen uitbrander gehad had, - sommigen nog in
na-pret zijn durf verheerlijkend ..... Met een paar weinig
zeggende woorden maakte Henk zich eraf, - dankbaar dat hij
er zonder wegsturen afkwam, vast voornemens niet meer mede
te doen en zich nu kalm te houden voortaan .....
Op strafles komen m6est hij den volgenden middag. En van
zijn vader hooren een geweldige afstraffing. Maar bet diepst
trof hem de verwijtende blik van zijn moeder, toen ze hoorde
van de nieuwe verbreking zijner belofte - wat hem nog versterkte in zijn voornemen Zijll plicht te doen in 't vervolg.
Al van jongs aan was Henk 'n vreemde jongen geweest,
met wien z'n ouders geen raad wisten. Als kind, verbaasde hij
ze door z'n ernst, zijn pijnlijke, vaak niet te beantwoorden
vragen - plots afgewisseld door buien van woeste opgewondenheid, door niets te temperen.
Daarbij kwam, dat hij, lichamelijk zeer zwak, te kampen had
met allerlei ziekten, 't geen een veel thuis-zijn noodzakelijk
maakte. Daardoor verstoken van geregeld omgaan met kinderen
van gelijken leeftijd, ontwikkelden zich bij hem eigenschappen,
goede zoowel als slechtere, die hem geheel verschillend deden
zijn van andere jongens. Eenzelvig geworden door zijn zelden
buitenshuis zijn, was hij er aau gewend zich-zelf te vermaken,
zijn fantasie, bijna nooit geleid door vader of moeder - de
eerste door zijn zaak, de andere door haar zwakheid hierin
verhinderd - was sterk genoeg om hem het alleen-wezen te
vergoeden. 'n Fantasie, die zijn ouders soms bezorgdheid inboezemde, zich uitend vaak in verhalen, die hij zelf verzon,
in leugens, om zich voor straf te bewaren, alles zoo goed in

526

ROEPING.

elkander gezet, zoo sluitend tot in de minste kleinigheden, dat
de ouders niet wisten dikwijls of ze zich hierover te verheugen
hadden, dan weI te bedroeven.
Wat ouder en sterker, op school gaande, scheen het te veranderen. Zooals gehoopt was, hielp de nu geregelde omgang
met jongens van denzelfden leeftijd, om zijn fantasie te beteugelen
en zijn eenzelvigheid te verminderen, maar aan den anderen
kant bleek hij weldra te worden de aanvoerder van aIle uit
te halen streken.
Hoewel in lichaamskracht de mindere, werd hij toch de baas
in zijn klasse, door zijn virtuositeit in het uitdenken van telkens
nieuwe grappen, telkens nieuwe spelen, die de bewondering
van zijn kameraden wegdroegen. En hij, hierdoor gevleid,
zorgde dat hij de eerste bleef, dat niemand hem voorbijstreven
kon, . . . .. met het gevolg, dat zijne ouders en onderwijzers
hem gingen aanzien voor louter een komiek, een luchthart,
die over alles heendartelde, alles bezag van den lichtsten kant
en die den ernst van leven stelselmatig weglachen zou. En ze
poogden hem te verbeteren, door ruw ingrijpen, door veel
straffen, door harde verwijten, zelden door zachtheid. Want
dat gaf bij zoo een toch niet, dat wisten ze.
Maar wat ze niet wisten, was, dat op z'n buien van overmoed
volgden oogenblikken van zwaarmoedigen ernst, van pijnlijk
zich eenzaam voelen. Een hatelijk woord van zijn vader, een
minachtend gezegde van z'n onderwijzer - 't was genoeg om
hem stil te maken, - dan schrijnde hevig-plotseling in hem
een weee pijn, waaraan hij geen naam te geven wist.....
Maar ook z'n ernstig-zijn vond geen begrijpen, z'n onderwijzers
noemden het droomen of broeden op 'n nieuwen guitenstreek
- en z'n kameraden, die lieten hem al te duidelijk voelen,
dat hij aIleen waardeering yond als klas-vermaker, maar dat
van z'n ernst geen notitie genomen werd. Dat griefde hem het
meest: dat ze aIleen zagen het grappige in hem, dat ze de rest
niet telden..... En dan kon hij 't uitschreeuwen van pijn totdat z'n trots hem te hulp kwam en hij trachtte te verdooven,
z'n smart door luidruchtig komiek-doen, door leven maken,
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zoodat z'n toehoorders 't uitgierden..... Maar thuis, als hij
alleen was op z'n kamertje - dan voelde hij z'n verdriet feller
dan ooit en snikte hij 't soms uit in zijn eenzaam onbegrepenzijn.....
Vanzelf dreef dit alles hem tot God. Op Zondagsschool en
catechisatie, in de kerk en uit den bijbel, hoorde hij, dat Hij
de Eenige Trooster is, Die aIle droefheid wegbant. En' z'n naartroost-snakkende ziel dr6ng hem naar God, Dien hij trok in
z'n leven, voor Wien hij openlei z'n gansche bestaan met z'n
smart en z'n blijdschap, z'n hoop en verlangens.....
In 't begin bleef het bij vragen om louter aardsche dingen:
of God geven wilde mooi weer als hij uitging, of maken wilde
dat hij geen beurt kreeg met rekenen, daar hij z'n sornmen
niet afhad, of zorgen wilde dat hij geen straf kreeg voor z'n
vechten gisteren..... Maar bij 't ouder worden werd· z'n
verkeeren met God inniger, kreeg hij kracht om te dragen
zijn kruis, ervoer hij hoe zalig het was, te hebben een Vader
in den hemel, die z'n leven bestuurde met liefdevolle hand.
Er over spreken deed hij met niemand, 't was te teer om dat
te vertellen - maar in hem groeide de begeerte, om te mogen
brengen den God, dien h,j had leeren kennen, aan de menschen,
te laten zienden vrede, die het geeft zich Zijn kind te mogen
noemen, de kracht en de rust die het geeft te weten achter
aIle aardsch gebeuren Zijn Raad.
Gaandeweg groeide dit begeeren, voor zich-zelf onder woorden
gebracht had hij 't nimmer. Maar toen hij kwam te staan voor
de keus, welken weg in te slaan om te geraken tot een levenspositie, toen koos hij de dominees-studie. En ofschoon niemand
't begreep, 't werd hem toegestaan.
Ervoer hij hoe zalig 't was te mogen leven met God; dat
het moeilijk was te leven naar Diens Wil - dat merkte hij
ook. Want 't was zoo verlokkend zich gedragen te weten door
de bewondering en de vereering van z'n klas-genooten, immer
te zijn aangewezen tot hoofd en aanvoerder. Ja, in z'n zuiverste
oogenblikken voelde hij weI, dat het klater-goud was, dat zijn
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leiderschap niet berustte op goede gronden en dat ze hem niet
liefhadden om zijn persoon - en zijn gebed was dan om kracht,
om den moed zich los te rukken van dit alles - maar in de
school-atmospheer, in de eentonige, steeds terugkeerende klasgebeurlijkheden was 't een opfrissching eens flink leven te
maken, alles eens overhoop te zetten..... En dan voelde hij
zijn Christen-zijn soms als een last, benijdde hij z'n ken nissen,
die van zijn strijd geen weet hadden en die meededen, zonder
eenig gemoedsbezwaar. Dan verzette hij zich moedwillig tegen
de stem van zijn geweten: wat hij deed was toch zoo vreeselijk
niet, daar waren er onder z'n vrienden die veel erger deden,
die's avonds uitgingen met meisjes, die plakten langen tijd in
cafe's, die's Zondags uitvierden hun gebreidelde 101. •••• Daaraan maakte hij zich toch nooit schuldig.....
Totdat door 'n zware schoolstraf zijn stille gewetensstem
weer de overhand kreeg en hij weer te strijden begon, van
voren af aan, met den wil tot overwinnen. . . .. Maar telkens
't weer opgevend, weer meedoende, alsof zijn bidden totaal
geen kracht gaf .....
II

Maar nu zou alles toch anders worden ..... Na deze gebeurtenis, zou hij zorgen niet weer opnieuw te beginnen met
't verzaken van zijn plicht. En thuis gekomen bad hij opnieuw
om kracht, . . . .. 't was zoo moeilijk. En dit was nog maar iets
kleins, iets onbelangrijks, daarin faalde hij nu reeds zoo vaak,
om daarin getrouw te zijn, kostte hem al zooveel moeite .....
Hoe moest het dan gaan als hij straks stond in 't volle menschenleven, kon hij dan richting en leiding geven aan anderer
bestaan, indien hij zelf Godswil niet te doen wist? 't M6est
veranderen, en 't zou veranderen - met Gods hulp.
Zoo kwam hij, na zijn straf, opnieuw met 't vaste voornemen,
niet meer de klas-clown te zijn, op school. Hield zich wat
afzijdig, deed z'n plicht naar behooren, bestreed elke neiging
om t6ch mee te doen, t6ch weder de aanvoerder te zijn. En geleidelijk ging het beter. Zijn lust tot klas-vermaken ver-
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minderde. De grappen zijner kameraden, hun altijd-door vroolijk
zijn begonnen hem te stuiten ..•..
In 't begin viel dit niemand Ope Z'n vrienden vonden het
volkomen begrijpelijk, dat hij zich den eersten tijd wat kalm
hield, 't had maar weinig gescheeld 'Immers; of hij was van
school gestuurd ..... Maar toen het aanhield, toen hij weigerde
opnieuw mee te doen, zich stelselmatig onthield, toen began
het bevreemding te wekken, Wat waren dat nu voor kuren?
Henk had gehoopt medewerking, althans begrijpen bij z'n
kameraden te vinden. Maar alras bleek hem, dat hij daar niet
op te rekenen had: zijn plotse verandering, ze begrepen er
niets van; ze lachten wat om zijn ernst, dachten dat het 'n
nieuwe gril was, 'n bijzonder soort mop - als hij afkeurde
hun grappen, niet mee wilde doen met hun plagerijen ....•
Dat ontmoedigde hem vaak. Wat gaf het of hij al zijn best
deed, als niemand het waardeerde? De leeraren stonden er
zeer sceptisch tegenover, vertrouwden die kalmte niet recht,
zijn vader behandelde hem even kleineerend als vroeger, zijI;l
vrienden - ze haalden hun schouders over hem op of tikten veel
beteekenend op hun voorhoofd..... Ja, hij voelde, dat het
beter was, zooals 't nu ging, 66k hoe heerlijk en moedgevend
het was, te doen nu God's wil, te ondervinden Zijn steun, .....
maar dat niemand hem begreep, niemand hem tegemoet kwam
met vriendschap - dat maakte, dat hij zich vaak zoo schrikkelijk
van aIle menschen verlaten gevoelde ..... Veel had hij gegeven
'voor een vriend, dien hij vertrouwen kon, met wien hij spreken
.kon over alles wat hem beroerde - maar geen kwam ere
Zoo moest hij zijn aandoeningen, zijn gevoelens weI in zich
opsluiten, heel verborgen houden zijn stille uren, die hij doorbracht thuis, heel verborgen houden zijn schat: zich te weten
Gods kind, heel verborgen houden zijn zoeken naar een begrijpende ziel .....
Zoo moest hij, om zijn positie niet geheel onhoudbaar te
maken, nu en dan met z'n kameraden weI meedoen. Maar ook
hierin was hij niet meer dezelfde: zijn moppigheid verdiepte
zlch tot humor, de traan kwam naast de lach..... Echter,
34
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niemand zag dat, voelde dat, niemand begreep, dat achter 't
mom van vroolijkheid 'n zoekend hart school, dat hongerig
hunkerde naar een begrijpend wezen..... Soms brak dan
weemoed los, trillerde door zijn grappen heen een toon, zoo
droef, dat zijn kameraden even stil waren, verbaasd, niet wetend,
wat dit toch was ..... En voor Henk werd de strijd dan dubbelzwaar: voelend zijn alleen-zijn zoo pijnlijk, niemand die helpen
kon .. '. .. Maar dan kwam als een vertroosting toch ook weer
het vaste weten van Gods liefde, van Gods nabijheid en kon
hij weer moedig 't hoofd opheffen in zekerheid van door Hem
niet verlaten te zullen worden .....
Toch - toch bleef zijn snakken, naar een mensch, die hem
begrijpen zou... Uitspreken deed hij 't niet, hij hield het in
zich als een schuchter geheim; als iets heel teers, dat verborgen
moest blijven, omdat 't te fijn was voor de harde werkelijkheid ...
Maar stil, onuitgezegd, bleef zijn hoop, van eens te zullen vinden
wat hij zocht, waarom hij zoo innig gebeden had ... En hij keek
uit, angstig-blij wachtend ...

't Scheen echter, of voor hem het hebben van een vriend,
tegen wien hij vrij uitspreken kon, niet weggelegd was. Van
zijn klasgenooten kwam hij, met het voortgaan del' jaren, al
verder af te staan, niet omdat hij zich te hoog voor hen voelde,
maar wijl het voor hem onmogelijk werd, gaandeweg, met hen
mede te leven. Hun genoegens, hun idealen, hij deelde ze niet,
kon ze niet deelen, hoe graag hij ook wilde. Thuis was de
geld-zorg binnengeslopen, de zaken van zijn vader gingen hoe'
Ianger hoe slechter, zoodat hij zuinig moest zijn tot op 't schriele
af; de drukkende stemming, die het huiselijk leven versomberde,
het voortdurend zitten in pijnlijk-zoeken naar middelen om.
dreigende schulden af te wenden - 't maakte alles, dat hij
verloor het onbekommerd vroolijk-zijn, zijn kameraden eigen
- hoe vaak benijdde hij het hen! Hoe vaak was hij jaloersch
op hun niet-begrijpen van zijn moeiten, hoe vaak vroeg hij zich
niet af, waarom hij immer moest verkeeren in schaduw van
zorg, 't geen volkomen blij-zijn onmogelijk maakte! Waarom
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moest zijn leven, nu al, gaan door de diepte, waarom moest hij
het voelen, nu aI, in al zijn zwaarte, dat er meer smart dan
vreugde, meer ellende dan geluk te vinden is? Het maakte hem
vaak bitter, 't zien van anderer onbezorgd bestaan, en zijn hart
kwam in wreveligen opstand ...
Totdat hij 't aIleen niet meer dragen kon en met al wat hem
drukte, ging tot God, Die hem dan vrede schonk uitgaande
hoven aIle verstand. Dan wilde hij toch niet ruilen met "den
rijkste zijner school-kennissen, dan bleef over van al zijn vragend
zoeken deze zalige verwondering: dat hij juist Hemkennen
mocht, terwijl duizenden in onwetendheid ronddoolden. Dan
kon hij danken te midden van al zijn bekommernissen, genieten
een geluk, dat stil maakte van blijdschap, ontvangen kracht
om te dragen zijn last. Dan voelde hij heftig in zich den drang,
om te mogen uitzeggen deze heerlijkheid aan de menschen,
die hiervan zoo weinig wisten -, dan bad hij om de genade
't mogen doen eens, zoo, dat er van hem uit zou gaan groote
zegen. Dan leken hem zijn moeilijkheden zoo kabouter-klein,
God's gunsten zoo onmetelijk-groot, dan dorst hij opnieuw zijn
leven aan, wilde opnieuw strijden, met verfrischten moed ...
Zoo leefde hij voort zijn school-leven, pogende zijn taak te
doen naar beste weten. En al was het, dat zijn vroegere vrienden
hem links liggen lieten, al was het, dat velen hem scholden
voor trotsch, omdat hij zich verre hield - al bleef zijn uitzien
naar een die begrijpen zou, - hij ging voort, in zijn eenzaamheid
toch niet aIleen, vast wetend de hulpe Gods.
Toen Henk in de hoogste klas van 't gymnasium zat kwam
plots de slag, die een eind maakte aan al zijn illusie's ... zijn
vader ging failliet. De zaak was sterk achteruit gegaan de
laatste jaren, dat was Henk bekend, maar nog steeds was 't
mogelijk geweest 't hoofd boven water te houden. Er bleef, als
ruggesteun nog 'n kapitaaltje, dat in staat stelde, bij moeilijke,
dringende tijden, betere oogenblikken af te wachten ... Maar
de bank, die 't in berusting had, kelderde, juist toen 't weer
noodig was 't geld aan te spreken - met het gevolg, dat de
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oude Van Dam aan zijn verplichtingen niet kon voldoen en
faillietverklaring aanvragen moest.
Natuurlijk kon Henk zijn studie niet voortzetten. Een oogenblik
leek het nog, of 't tach gaan zou: de dominee, bij wien hij op
catechisatie was geweest zou zorgen voor een beurs - toen
zijns vaders plotse dood ook dit onmogelijk maakte. Immers, zijn
moeder bleef zoo goed als onverzorgd achter, haar te ondersteunen was gebiedende plicht ...
Onder dit dubbele leed was Henk als versuft, hij kon het
zich niet indenken, zich niet voorstellen, dat zijn toekomst
hopeloos stuk geslagen was... Eerst het onverwachte, bitterpijnlijke failliet-gaan met z'n ellende-nasleep: zijn verlaten van
de school, het zitten thuis in somberheid van nergens uitkomst
zien - wat moest hij beginnen, zonder eenig diploma, dat
uitzicht gaf op een goede betrekking? .. Toen het bijna niette-gelooven heerlijke: dat hij toch zou kunnen doorstudeeren,
hoe dankte hij God, die toonde hem te gedenken in al zijn
smart... Maar dan het vreeslijk-wreede, dat niet te dragen
leek, 't vinden van zijn vader op een morgen dood voor 't bed
- gestorven aan hartverlamming, zei de dokter... Hoe God
dat kon laten gebeuren, Hij, die toch wist wat de gevolgen

waren: dat de menschen fluisterden van zelfmoord, van een
bankroet; dat zijn weer opgebloeide hoop neergeslagen was voor
immer ... Dat nu de ellenden zich vermenigvuldigden, nergens
meer licht te ontdekken viel... Verdienen moest hij, steunen
zijn moeder, die van het bitter-klein beetje, overgehouden uit
den verkochten boedel niet leven kon... Maar, maar waar
moest hij terecht, wie wilde hem gebruiken -? Ja, vrienden
beloofden steun, beloofden te helpen bij 't zoeken naar een
betrekking - of 't hem nutten zou? ..
Waar was God nu? Geloofd had hij met heel zijn ziel, gestreden met aIle kracht tegen zijn zonden, gedaan zijn plieht,
naar beste weten. - Gezien in zijn leven God's leidingen,
gesmaakt God's vertroostingen - en nu dit ..... 0, hij martelde
zich vergeefs met vragen, met zoeken naar een reden, bad in

diepste wanhoop om licht - God hoorde niet ..... En er waren
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momenten, dat hij uitroepen kon, dat er geen God was, dat
't een sprookje was, dat Hij bestond, dat er over de wereld
heersehte een blind noodlot..... Maar dat gaf ook geen troost,
dat gaf te minder antwoord op zijn vragen .....
Toen kwam de tijd, dat hij niets deed dan sollieiteeren,
brieven sehreef, overal heen, onversehillig waarop, als 't
maar eenig salaris gaf ..... 't Bleeke gezieht van zijn moeder
deed hem bijna vloeken van wanhoop, de naderende kommer
joeg hem voort, Al maar voort, om toeh te vinden lets, wat
geld inbraeht ..... Ter kennismaking ging hi], nu hier, dan
daar, werd ontvangen, ja, soms vriendelijk, maar dat bleef uitzondering ..... Hij voelde 't in al zijn scherpte: dat hij nu was
gedaald van zijn onafhankelijkheid tot iemand met wien men
geen rekening meer te houden behoefde..... En 't slot was
altijd 't doodende: geen plaats.
't Leven werd hem een last, hij hoopte dat hij dood mocht
gaan, plotseling, als zijn vader ..... Zoo was 't niets dan ellende,
de dagen kropen voorbij zonder eenige blijdsehap, .... 0, de
pijniging van bij 't ontwaken 's morgens al te weten de last
van den komenden dag, aldoor, aldoor die drukkende, troostlooze zorg te voelen op zieh, dat wegnam aIle levensblijheid .....
't Was of er een vloek op hem rustte, een vloek, die niet weg
te wentelen seheen .....
En telkens, telkens kwam weer 't waaromhem martelen, .
.
kwam weer 't zoeken naar een oorzaak van al dezen jammer
En telkens, telkens ervoer hij, . . . .. dat niets te vinden was,
niets wat zijn vragen bevredigde, ..... totdat zijn zoeken werd
niet langer naar een reden - maar naar zijn eigen geloof.
Dlt was toeh tenslotte de diepste bitterheid, die overbleef toen
zijn opstand neergezakt was tot doffe berusting: dat dat geloof
zoo klein gebleken was ..... Hij herinnerde zich, hoe hij vroeger
verhalen gehoord had van mensehen, vervreemd van allen
godsdienst: dat ze zoo geworden waren, omdat het leven hun
gebraeht had niets dan teleurstelling. En smalend had hij dan
gedaeht, dat ze God veriaten hadden - aIleen omdat Zijn
dienst hun te zwaar was en 't kruis dragen hun-tot 'n erge-
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nis ..... Had dan erbij gedacht, dat hij, 66k in diepe smart,
ook in donkerheid van lijden alles, alles aanvaarden zou, in
het zekere weten, dat het z66 goed was: God's wiI
.
Maar
En nu: 't leed was gekomen, zeer zwaar leed
geloovig aanvaard - hij had het niet, was gaan doen als de
menschen, vroeger zoo veroordeeld: richten God's daden ....
Had niet gedragen, wat hem was opgelegd, in geloof, dat 't zoo
goed was - hij, die zich geweten had God's kind .....
Was hij dat dan wel ooit geweest? ..... Hadden soms al die
uren, waarin hij Gods troostende nabijheid voelde, berust op
inbeelding? ..... Neen, dat kon niet, daartegen kwam heel zijn
ziel in opstand, - hij was door God's Geest beroerd, had
ervaren Zijn liefde ell trouw, maar, ..... maar was 't beschouwen gaan als iets gewoons, iets van-zelf-sprekends ..... Niet
langer was hij voor God verschenen in bevend ontzag voor
Zijn Majesteit, niet langer had hij gevoeld de wondere heerlijkheid van te mogen verkeeren met Hem, te mogen spreken
tot Hem als 't kind tot z'n moeder - neergehaald had hij het
heilige en 't ontheiligd met onreine hand en .....
Zoo zag hij 't nu ..... En dit trof nog pijnlijker haast, dan
't verstoren van al zijn illusie's..... Maar toch ook voelde hij,
dat thans alles weer goed komen kon, immers God was e1" nog, ook
voor hem, ook nu. En hij had niets te doen, dan zich voor
Hem te verootmoedigen en dan al wat bezwaarde te werpen
op Hem - Hij zou dragen.....
Toen werd zijn bidden weer een ontmoeten van God, gaf
het weer kracllt..... 'I'oen dorst hij zijn leven weer aan,
aanvaardde 't opnieuw uit Zijn hand, al wist hij niet, wat het
worden zou.
Na twee maanden vergeefs solliciteeren kreeg hij eindelijk
'n plaats op 'n zeer groot kantoor in zijn geboortestad, op 'n
salaris, juist toereikend om, met 't geen z'n moeder overgehouden
had, samen zuinig te kunnen leven. Hij aanvaardde het, hopend
dat God hem kracht zou geven boven aIle bidden uitgaande
- want 't zien als een roeping, dat kon hij niet.
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III.
"Zoodat gij U te melden hebt, den eersten Juli aanstaande,
's morgens ten negen uur bij den chef uwer afdeeling", luidde
't slot van het schrijven, zijn aanstelling als klerk begeleidend.
Op den aangewezen tijd beklom Henk de breede blauw-steenen
trap, die naar 't kantoor voerde, voelend dat nu de taak aanving,
dat nu voorgoed de illusie's van vroeger begraven waren.
De portier liet hem in de wachtkamer, de chef was er nog
niet. Hij narn er plaats, zich voelend in de ongezellig-deftige
orngeving, klein, zeer klein. . . .. En, in de eenzaamheid, kwam
terug, geniepig-plotseling de smart, over wat geweest was.....
Vergeefs poogde hij zijn gedachten af te leiden, doorbladerde
de boeken, ter tijdsverkorting liggend op tafel, ..... 't boeide
niet..... Hij schoof ze weg en staarde naar buiten, Iuisterend
naar de geluiden, die vreemd-gedempt doordrongen tot in de
kamer-stilte: trambel-getriller, geschreeuw van voorbijgaande
venters, kar-geratel en paardengedraaf. Op de gang hoorde hij
telkens heen- en weer geloop, voetstap-gedreun dat nader kwam,
voorbijging en wegstervend verdween. Plotseling was er dan niets
dan het suizen der stilte, dat hem zenuwachtig maakte en angstig:
als hij straks eens een gek figuur sloegI Zijn eigen lichaam
hinderde hem, hij misstond in die kamer. Kwarn toch de chef
maar, wat duurde 't lang.....
Met een ruk stond hij op, ging voor 't raam staan, dat uitkeek
op de straat, die in 't nuchtere morgenlicht voor hem lag, haast
verlaten. . . .. 'n Tram schoof suizend voorbij, nu en dan wat
vroege wandelaars, hier en daar 'n paar dienstmeisjes, die
kleeden klopten,..... 't leidde Henk niet af, aldoor bleef in
hem dat rusteloos makende, dreinerige gevoel van iets onaangenaams, dat komen kwam .....
En weer gingen z'n gedachten terug naar 't verleden 0, hoe wenschte hij, dat hij vergeten kon..... Maar telkens
kwam 't terug, telkens doorleefde hij weer die smarturen; stond
voor hem scherp-fel, duidelijk als 'n fotografie: 't niet te verdoezelen vreeselijke, toen hij zijn vader vond, liggend dood
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voor 't bed, alsof hij van achteren plots besprongen was en
geveld. . . .. En dan weer 't loopen achter de lijkkist, zwartbedekt, in langzaam-eentonigen gang, over 'tkerkhof en wat later r
't zien zinken van de kist in de zwart-gapende opening....•
En was er nu nog maar n blijde toekomst, die vergoeden kon
't doorleefde verleden - och, ook dat was zonder eenige
blijdschap. 't Vooruitzicht van te moeten slijten z'n heele leven
op 'n kantoorkruk, doen dag in dag uit werk, wat hem niets
geen bevrediging geven zou..... 't was allerminst aanlokkelijk
,
Z'n leven lag voor hem als 'n grijze winterdag zoo lichtloos Ja, God zou helpen, dat was 'n troost, ..... hij wilde gaan aan
Zijn hand, dragen It kruis..... Maar, maar zien wat hij nu
werken moest, als 'n roeping - hij kon niet..... Misschien
zou 't eens komen, misschien.....
I

Na n ruim half uur wachten hoorde Henk eindelijk gestommel
in de aangrenzende kamer. Hij luisterde gespannen: zou 't de
chef zijn? Zijn hart bonsde ontstuimig, hij kreeg 'n gevoel of
z'n heele lichaam verstrakte tot 'n onbeweegbare klomp.....'
'n Oogenblik later trillerde hel-hoog 't geluid van 'n electrische
schel, nu kwam het. Hij hoorde 'n deur opendoen, gedempt
geluid van praat-stemmen en dan weer stilte. . . .. Zou 't tach
niet voor hem zijn?.... hij hoopte 't haast..... Maar neen,
voetstappen naderden en de bode kwam binnen,..... of m'n
heer hem maar volgen wilde.....
Henk volgde, werd binnen gelaten in de kamer van den
chef, die in 'n armstoel achter 'n groen-bekleede tafel zat, bijna
verscholen achter 'n groote stapel stukken.
Henk boog .....
"M'nheer van Dam, neemt U plaats", klonk het 'n weinlg
neerbuigend . . . .. Even bleef 't stil, dan ging de chef voort,
nu en dan onder 't spreken 'n bundel papieren verschuivend :
,.,U heeft dus de door U geambieerde betrekking gekregen ......
lk hoop, dat U de werkkring bevredigen zal, en dat U met
alle kracht zult medearbeiden aan de bloei van onze maatschappij ..
Alles zal U natuurlijk vreemd voorkomen in 't begin, maar
dat went wel, indien u uw best maar doet..... Wilt U dit
I
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maar even teekenen - ja, kijk 't eerst maar even in,..... 't
zijn de krijgsartikelen" - eindigde hij glimlachend.
Terwijl Henk het stuk doorlas en onderteekende, belde de
chef den bode, wien hij vroeg m'nheer de Groot te willen
roepen. Dezen had Henk te volgen, door 'n reeks gangen, naar
'n andere kamer, 'n klein hokje, uitziend op 'n binnenplaats.
Daar moest hij aanhooren 'n nieuwe speech over z'n plichten
en z'n werkkring en beantwoorden haast pijnlijke vragen
waarom hij z'n studie had opgegeven. Daar werd hij opnieuw
overgegeven aan 'n ander hoofdambtenaar, die z'n zaalchef
bleek te zijn en hem meevoerde, weer een reeks van gangen
door, totdat ze eindelijk bereikten 't bureau waar Henk dan
voortaan werken zou.
Ze traden binnen ..... 'n Geroezemoes van stemmen gonsde
Henk tegen, waartusschen door nijdig-hard tikten schrijfmachines.
'n Verbluffend groote zaal was het, met vuil-witte muren,
waartegen aan stonden hoog-breede kasten, opgevuld met stapels
papier van allerlei kleur, in verbijsterende schijn-wanorde.
Reeksen hooge lessenaars waren in rijen geplaatst achter elkaar,
waarboven hingen, aan lange, omwonden draden, gloeilampen,
groenomkapt. Aan een kant was afgetimmerd 'n aan aIle zijden
beglaasd kamertje, 'n 800rt kooi, waarheen de chef hem bracht.
Opnieuw moest Henk daar aanhooren 'n speech, wat langer
dan de vorige, maar van denzelfden inhoud. Hij luisterde
geduldig, knikte van ja en knikte van neen, al naar 't uitkwam,
in stilte wenschend, dat er nu toch eindelijk eens 'n eind aan
komen mocht, ... hij wist het nu wel ...
Ten slotte was dan toch ook aan deze marteling een einde.
Na wat raadgevingen nog om vooral op tijd te komen en ernstig,
met den wil om carriere te maken, te werken - stond de
chef op en riep 'n heer, in witte kantoorjas, die aan 'n apartstaande lage lessenaar te schrijven zat ... Hij stelde hem Henk
VOOT, 't bleek een commies te zijn, die de bureau-zaken beheerde
bij afwezigheid van den chef en speciaal nieuw-benoemde
ambtenaren onder zijn leiding name
Opnieuw werd Henk meegevoerd, thans naar zijne definitieve
(Slot volgt.)
zitplaats. 't Was inmiddels elf uur geworden...

Verdraagzaamheid
DOOR

DR. H. M. VAN NES.

Ret zal nu welhaast vijftig jaar geleden zijn, dat het onderwerp der verdraagzaamheid, nl. op_ godsdienstig gebied, aan de
orde van den dag was. De eene brochure volgde op de andere;
aanval en verweer wisselden elkander af.
Naar aanleiding van een protest, door drie ouderlingen del'
Waalsche gemeente te Amsterdam ingebracht tegen een voorgenomen predikbeurt aldaar van Reville, schreef A. Pierson
zijn Onverdraagzaamheid (Haarlem 1864), waarin hij het door
hem zelf verdedigde humanisme stelde tegenover de orthodoxie,
welke hij gelijkstelde met dogmatisme en onverdraagzaamheid,
"een geestelijke krankheid, die in onze dagen weder een ernstig
karakter aanneemt en die alle welgezinden behooren tekeer te
gaan, zooveel zij vermogen". Ret geschrift gaf blijk van teleur..
stelling; de auteur had gemeend, dat de overwinning reeds
behaald was, maar had nu zijn vergissing met groote droefheid
bemerkt. "De oude vijand bestaat nog, het oude spooksel is
weder opgedaagd, zie, te midden onzer gemakkelijke zamen..
leving en onzer beschaafde maatschappij verrijst het voor onze
oogen, bedekt met het stof del' eeuwen, en de magere handen,
met onuitwischbare bloedvlekken besmet, slepen de nog niet
verroeste ketenen voort, waarin van nieuws de vrijheid moet
worden geklonken". Men ziet het, Pierson is 110g kanselredenaar
in den slechten zin van het woord, en de hartstocht del' werkelijkheid heeft het bij hem nog niet gewonnen van de cliche..
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achtige rhetorische overdrijving, maar hij zou Pierson niet
geweest zijn, als hij zijn betoog niet had samengevat in een
paar stellingen, die zoowel zijn vrienden als zijn tegenstanders
houvast boden voor hun discussie: "De orthodoxie heeft abstrakte theologische beginse1en liever dan den mensch. Wij
hebben den mensch liever dan abstrakte theologische beginselen".
Hetverwondert ons niet, dat die tegenstanders naar de pen
grepen. C. Schwartz, leeraar del" Vrije Schotsche Kerk, die zieh persoonlijk aangevallen voelde, schreef zijn Onverschilligheid (Amsterdam 1864), en gaf door zijn titel duidelijk te kennen, op welke
waarde h\j Pierson's verdraagzaamheid schatte. Chantepie de la
Saussaye koos als titel eenvoudig: "Een woord aan Dr. A. Pierson" 1
dat weldra in tweeden druk verscheen (Rotterdam- 1864), waarin
hij de vriendschappelijke verhouding, die tusschen hen bestond,
voor geeindigd verklaarde. Hij ziet hier geen persoonlijken
strijd, maar een strijd van beginse1en, den ouden strijd van
het humanisme tegen de christelijke kerk. "Ret humanisme, de
godsdienst del" onbezoede1de mensche1ijke natuur, en het kruis,
de godsdienst van J ezus Christus, den Verlosser van zondaren.
Ret humanisme haat het kruis. Ret is de tegenvoeter van
de ware humaniteit, die aan het kruis triomfeert". Pierson
antwoordde met een brochure: Tot Opheldering en Verzoening
(Haarlem 1864), waarop La Saussaye weder liet vo1gen: De
strijd del" Gemeente (Rotterdam 1864). Einde1ijk kwam zich
nog een ander in den strijd mengen, die zich Libel" noemde
en zijn brochure het 1icht deed zien onder den naam van
Partijdigheid ('s-Gravenhage 1864), waarin hij aandrong op het
betrachten van billijkheid aan beide zijden.
Ongetwijfeld is La Saussaye de belangrijkste tegenstander, en
daarom veroorloof ik mij nog enkele van zijne woorden aan te
halen. "Het is onmoge1ijk verdraagzaamheid te bewaren ten
opzichte van overtuigingen, die niet als meeningen optreden,
maar als levensbeginselen, en die dus naar heerschappij trachten.
- Beginselen zijn exclusief van aard; zij kunnen tegenovergestelde beginselen niet verdragen, al zullen zij ook, hoe vaster
zij zijn, des te meer verdraagzaamheid gebieden jegens den
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mensch. - De waarheid duldt de dwaling niet, maar leert den
dwalende te dulden, te dragen, ja lief te hebben, al mocht ook
deze haar niet dulden".
En 11U is het een halve eeuw later, maar ik geloof niet, dat
wij veel verder gekomen zijn. Dezelfde strijd ontbrandt telkens
opnieuw, en juist in den tegenwoordigen tijd ligt de gedachte
eraan voor de hand. Nieuwe brochures kunnen worden
geschreven; zij zullen er ietwat anders uitzien dan die ik
noemde, maar in hoofdzaak zullen zij toch dezelfde gedachten
bevatten, en een herdruk van de oude zou misschien dezelfde
diensten kunnen bewijzen.
Ret is evenwel geenszins mijn doel om in dit artikel ook
weer een 800rt brochure te geven. Ik wil integendeel afzien
van elke actueele aanleiding en met mijne lezers eenvoudig
dat begrip "verdraagzaamheid" van verschillende kanten
beschouwen; licht, dat een dergelijke "academische" beschouwing
sine ira et studio toch nog eenige actueele beteekenis kon
hebben.
Vooraf wil ik· evenwel het terrein vrijmaken en afrekenen
met een paar beteekenissen van het woord, waarover ik het niet
wil hebben. En dan zet ik aanstonds op zij die onverschilligheid,
waarvoor verdraagzaamheid een veel te mooie naam is. Zij is
het, die zich zoo gaarne beroept op het woord van Frederik
den Groote, dat in zijne staten ieder nach seiner Facon zalig
kon worden, eigenlijk omdat zij het zalig worden zelf van haar
levensprogram heeft weggeschrapt. Hier is geen spoor van
hoogachting voor de overtuiging vall anderen, maar veeleer
enkel minachting, zelfs voor iedere overtuiging. Zoo staat ten
slotte iedere scepticus tegenover de dingen van den godsdienst;
hij is de man, die zich voor niets meer warm kan maken, ook
niet voor zijn eigen verdraagzaamheid. En gaat deze geestesrichting ook over op het gebied der moraal, dan is de tijd
gekomen voor het geestig woord van Vinet over Montaigne
"C'est tolerance exquise, qui tolere le mal, et meme Ie bien",
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een tolerantie, die helaas maar al te dikwijls in de wereld
voorkomt.
En evenmin wil ik handelen over de negatieve beieekenis van
het woord, die bij velen de eenige schijnt te zijn, zooals ook
bijv. de naam protestant voor breede scharen niets positiefs
meer inhoudt. Dan hebben wij eenvoudig te maken met de
tegenstelling van onverdraagzaamheid, voor welke houding des
geestes, die men liefst als hatelijk exclusivisme kenmerkt, men
niets dan verachting over heeft, terwijl men ronduit verklaart,
dat men alles kan verdragen behalve juist dit eene. Inquisitie;
ketterjacht, het magere spook van Pierson, men he eft ze onmiddellijk bij de hand om er zijn toorn over te ontladen, en men
zoekt geen oogenblik naar een redelijken grond voor beginselen,
die toch blijkbaar menigen geest hebben aangetrokken. Deze
800rt van verdraagzaamheid zou evenzoo goed brandstapels
kunnen oprichten als haar tegenstandster.
Ook wil ik de verdraagzaamheid niet opvatten als inschikkelijkheid, een soort van practische levenswijsheid, die regels
opstelt voor het onderling verkeer in het huisgezin, de maatschappij, den staat, de kerk. Men is nu eenmaal samen, en
dient elkander te verdragen om des Ii even vredes wil, Hier is
natuurlijk ook geen sprake van beginsel, doch alleen van verwaarloozing van beginselen. Het is de wijsheid van geven en
nernen, van leven en laten leven, van laveeren en stuurrnanskunst, waarmede men inderdaad vele klippen kan ontzeilen,
maar ook ter wille van den vrede weI eens iets, misschien
veel, aan de waarheid onthouden moet.
Ik zou liever de verdraagzaamheid als een beginsel opvatten,
en dus van den positieven kant bezien. En dan lijdt het geen
twijfel, of wij hebben hier te doen met een deugd, gelijk het
ook reeds daaruit blijkt, dat onverdraagzaam door niemand als
een eeretitel wordt beschouwd.
Als zoodanig nu houdt de verdraagzaamheid nauw verband
met wat gewoonlijk ioaardeerinq genoemd wordt. Ik denk hierbij
weder aan A. Pierson, die in zijn "Schoonheidszin en Levens-
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wijsheid" aan Gothe de les ontleent van objectiviteit, Anerkennung, liefdevolle waardeering, en dan het beeld gebruikt
van een groepje bergbestijgers om het aan te toonen, dat de
weg inderdaad onverschilliger is dan men denkt: "Zie ginds
bestijgt een man met zijn knapen en van een bejaarde vergezeld
een berg. Langs het steilste pad en door de dichtste struiken
heen, vlug als het ree, dat hen voorbijsnelt, schieten de knapen
omhoog, jubelend van genot. De vader voIgt hen rustig ell
mijdt het struikgewas. De oude van dagen kiest een omweg,
langzaam kronkelend om den berg heen. Eindelijk zijn zij allen
op den top en het prachtigst vergezicht en de ruimste horizon
loont aller inspanning." Het geheel wordt besloten met een
gedicht, waarin de schrijver zijn verblijf in Thtiringen, zijn
bezoek aan Wartburg en Weimar herdenkt, en dan Luther en
Gothe naast elkander stelt als Held des Geloofs en Apostel der
Waardeering. Ret laatste couplet mag ik misschien weI afschrijven:
"Held des Geloofs, Apostel der Waardeering,
Man Gods en man der Menschheid, gij zijt een l
Een twistend yolk gezonden ter bekeering
Van al wat laag, bekrompen is en kleen.
Waardeering en Geloof, het zijn twee namen
Voor cene deugd, die nimmermeer vergaat,
Want in die liefde vloeien beide sarnen
Die 't hoogste en 't heiligste aanhangt en verstaat".
Wij denken onwillekeurig aan het woord vall Vinet, dat de
waarheid ligt op den top van een berg en dus aIle pad, dat
stijgt, elke richting, die naar boven voert, langs korteren of
langeren weg de waarheid doet bereiken.
Maar dadelijk moet mij hier de opmerking van het hart, dat
men zich wel eens deerlijk zou kunnen vergissen, gelijk dit
iederen bergbeklimmer overkomen is, die meenende naar den
top te gaan in het dal terechtkwam; het zou zoo ook mogelijk
kunnen zijn, dat een mensch meende op de waarheid aan te
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loopen en aanlandde bij de leugen. De weg moge onverschillig zijn, de richting is het waarlijk niet, daar het van haar
afhangt, welken eindpaal men ten slotte bereiken zal.
Nu staat ons hierbij dikwijls het gebruik van het woord
richting in den weg. Ik weet het heel goed, dat men hier niet
op den klank mag afgaan; dat er vaak in het geheel niet door
wordt aangeduid, dat men zijne voeten zet op den eenen of
den anderen weg, zelfs niet eens, dat men ze verzet. Maar ik
mag ook weI even nadruk er op leggen, dat ieder mensch, of
hij het weten wil of niet, een bepaalde richtine heeft, op een
bepaalden weg loopt, en dat heeft heel dikwijls al bilzonder
weinig te maken met de quaestie van rechtzinnig of vrijzinnig;
en dan spreekt het vanzelf, dat het voor ieder van het hoogste
belang moet worden geacht de ware levensrichting te hebben,
de eenige richting, die recht is, de eenige, waarin Gods vinger
ons wijst, d.w.z, naar mijn innige overtuiging, de richting
achter Christus aan.
Maar ik kom terug op die waardeering, waarvan Gothe de
apostel heette. Gaat het wezenlijk aan om haar met het geloof,
zooals dit door Luther wordt vertegenwoordigd, een loot van
denzelfden starn te noemen? Is liefde de samenvatting van
beide? In ieder geval z~jn wij hier met de verdraagzaamheid
op nog wat hooger vlak dan waar wij haar eerst hebben ontmoet. Maar ik betwijfel het toch zeer, of Luther zijn instemming zou hebben betuigd met het vel'S van Pierson, en ik ben
er lang niet zeker van, dat Gothe de gedachte zou hebben
goedgekeurd.
Ret is echter niet te loochenen, dat het beginsel der waardeering in de laatste ticntallen van jaren telkens nieuw
voedsel heeft ontvangen, en wel van verschillende kanten.
Naast de myst-iek, die altijd het religieus gevoel en de vroomheid des harten onafhankelijk heeft gemaakt van aIle intellectueele voorstelling, treedt het agnosticisme, dat de waarheid
onkenbaar acht en de goddelijke openbaring loochent. Ret
historisch onderzoek van de godsdienstige verschijnselen deed
in wijde kringen de overtuiging wortel vatten, dat onze kennis
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van de onzienlijke dingen slechts zeer betrekkelijke waarde
heeft, dat wij van het absolute niets weten en dus op dit
gebied nimmer een absoluut en daarmede exclusief oordeel
kunnen of mogen uitspreken. Ret relaiioisme is een van de
kenmerken der tegenwoordige wetenschap, en deze leer van
de betrekkelijkheid aller dingen brengt vanzelf den plicht
der verdraagzaamheid met zich mede. Op dezelfde lijn beweegt
zich de meer en meer veldwinnende moderne theosophie, die
vermeent in alle godsdiensten dezelfde kern te kunnen aanwijzen, welke in den eenen slechts wat meer ontwikkeld is dan
in den anderen. Ret criterium van waar en valsch is niet
langer te gebruiken; aIle religies z\jn waar, aIle zijn valsch,
al naar men het noemen wil, maar men zegt het toch liever
op de eerste wijze. En wat van de religie geldt, wordt ook
door anderen weder van kracht verklaard voor aIle eerlijke
overtuiging. Laat ieder zijn eigen meening hebben, maar dan
ook eerbied koesteren voor die van zijn medemensch! Wij
weten het geen van allen; de een is misschien wat dichter
bij de waarheid dan de ander; allen moeten hun best doen.
Wij maken dezelfde reis, denzelfden bergtocht; eens zullen wij
elkander ontrnoeten en sarnen genieten van het vergezicht.
Indien de premissen juist zijn, is er niets tegen de conclusie
te zeggen. Maar van de liefde ontdek ik hier niet veel, Indien
dit verdraagzaamheid is, dan moet ik het woord van Mevrouw
Bosboom-Toussaint toestemmen, dat deze deugd veeleer de
dochter . van het hoofd dan van het hart moet heeten, nog
meer het kind der rede dan dat der liefde.
Aan die liefde doet evenwel het woord reeds denken, en wel
aan de liefde die bereid is om te lijden. Met verdragen is toch
altijd eenige pijn verbonden, zoodat het woord verdraagzaamheid de gezindheid aanduidt om de pijn te lijden, die onze
medemensch ons aandoet, en wel om zijnentwil. De klassieke
uitdrukking daarvan vind ik ill Ef. 4 : 2, waar de gevangen
apostel zijn lezers bidt, dat zij wandelen waardiglijk der roeping,
waarmede zij geroepen zijn, met alle ootmoedigheid en zacht-
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moedigheid, elkander »erdraqende in liefde, zich benaarstigende
te behouden de eenigheid des geestes door den band des vredes.
De verdraagzaamheid des Heeren in dezen zin wordt op zware
proef gesteld na de verheerljjking op den berg, als hij uitroept
Matth. 17 : 17: 0 ongeloovig en verkeerd geslacht! hoe lang zai
ik u nog »erdraqen! Een proef trouwens, die schitterend wordt
doorstaan, omdat hij ze verdraagt, zoolang zij hem verdragen,
tot het einde der kruisiging, waarin hun onverdraagzaamheid
zich uit. Het allerhoogste voorbeeld wordt ons gegeven door
God zelf, met het oog waarop Paulus vraagt Rom. 2 : 4, of de
menschen den rijkdom van Gods goedertierenheid en verdraagzaamheid en lankmoedigheid verachten, niet wetende, dat de
goedertierenheid Gods hen tot bekeering leidt. Het ware zeker
te wenschen, ·dat dit voorbeeld Gods wat meer voor oogen gehouden was; in de harten zou het er beter uitgezien hebben,
en in de geschiedenis zou minder bloed gevloeid zijn, zouden
minder brandstapels hebben gerookt. De verdraagzaamheid, zoo
opgevat, is zeer zeker een edele deugd, tot welker beoefening
liefde noodzakelijk is, bereid om offers te brengen.
Toch zou ik niet durven zeggen, dat aan den kant der oneerdraaqzaamheid aIle liefde ontbreekt. Ongetwijfeld, Ieder, die
Lecky's beroemde werk over The rise and influence of rationalism in Europe gelezen heeft, een boek overigens, dat ons
weer in de sfeer van mevr, Bosboom's verklaring terugbrengt,
Is onder den indruk gekomen van de vreeselijke gevolgen der
stelling, dat de verstandelijke dwaling op godsdienstig gebied
strafbaar is. En het verhaal van de onverdraagzaamheid der
zonen van Zebedeus Luc. 9: 54, die niet weten, van hoedanigen
.geest zij zijn, staat steeds als een waarschuwing voor ons.
Maar waar hier de liefde voor den Meester een drijfveer is,
daar kan toch ook zelfs bij de inquisitie de liefde voor de zielen
medegerekend worden, hoe moeilijk dit ons ook vallen moge
bij het letten op al hare gruwelen. Ik heb althans altijd sympathie gevoeld voor de beschouwing, die door Maclaren op de
lippen wordt gelegd van Marget Howe in haar gesprek met
35
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Carmichael (Harten van Goud, Ie uitgave, bI. 134) waar zij demeening nit, dat de inquisiteur zoowel als zijn slachtoffer beiden
goede menschen konden zijn, door God aangenomen, terwijl de
vervolger misschien nog meer leed dan de martelaar, Zulk
een meening getuigt zeker weI van verdraagzaamheid, en staat
nog weI wat hooger dan het "alles begrijpen is aIIes vergeven",
dat in deze materie aIIicht kan worden aangehaaid.
Vinet heeft in 1830 twee Discours uitgegeven, een over
lJIntolerance en een over la Tolerance de lJEvangile,1) die wel
waard zijn bij ons onderwerp genoemd te worden. De eerste
is vastgeknoopt aan Matth. 12: 30 Wie met mij niet is, die is
tegen mij, de tweede aan Luc. 9 : 50: Wie tegen ons (u) niet
is, die is voor ons (u). Neutraliteit is onmogelijk; gewaande
onzijdigheid moet vijandschap heeten, die zich als haat zal
openbaren, zoodra de gelegenheid daartoe dwingt. Terwijl de
lastering tegen den Zoon des menschen vergefelijk wordt genoemd, heet de lastering tegen den Geest onvergefelijk. Hier
is de onverdraagzaamheid Gods, van de waarheid tegenover
de Ieugen. Heel anders is het evenwel met de onverdraagzaamheid der menschen. Juist v66r het verhaal van de ongastvrije
Samaritanen deelt de Evangelist mede, hoe Johannes vertelt, dat
hij met de andere jongeren een, die in Jezus' naam de duivelen
uitwierp, dit heeft verboden, omdat hij niet tot den kring der
discipelen behoorde. Deze mensch beleed dus Jezus' naam en
deed Jezus' werk, feitelijk beter dan de offieieele discipelen;
mocht hij den Meester dan al niet volgen in den letterlijken
zin, in den geestelijken deed hij het wel degelijk. Maar juist,
omdat hij niet tot het kringetje behoorde, was hij veroordeeld.
Deze onverdraagzaamheid der discipelen nu is de getrouwe
gezellin der zwakheid, waartegen de verdraagzaamheid des
Heeren zelf uitkomt als het deel der waarachtige grootheid.
J ezus is de verdraagzaamste omdat hij de heiligste is. Wat zich
richt tegen zijn persoon als mensch, wondt hem niet; hij is
1) Ik gebruikte de 6e ed, van Discours sur quelques sujets religieux..
ar is 1862. Zie aldaar p. 214- 224, 225-237.
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slechts onverdraagzaam voor de waarheid en voor God. Hij is
geen partijhoofd, wien het om aanhangers te doen is; geen
schoolhoofd, die volgelingen zoekt te maken tot zijn eigen eer;
hij is gekomen om te zoeken, wat verloren is; om de werken
des duivels te verbreken; zoo zoekt hij niet het zijne, maar
hetgeen der anderen is. De discipelen ergeren zich niet aan
hetgeen afbreuk doet aan de zaak Gods, maar juist aan wat
schade schijnt toe te brengen aan de persoon des Meesters;
laten wij liever zeggen, aan hun eigen persoon. Zoo is onverdraagzaamheid vaak niets anders dan zelfzucht, dan gekrenkte
eigenIiefde.
Onoerdraaqzaamheid de qetrouioe gezellin der zwakheid. Zoo
heeft ook Prof. Hoekstra (ZedenIeer III bIz. 232) in aansluiting

aan Eotvos den regeI opgesteld: "Aan de godsdienstige overtuigingen van andersdenkenden ergeren zij zich het meest,
die in hunne eigene overtuigingen zich het zwakst gevoeIen,
die althans niet in staat zijn, deze op de rechte wijze te
verdedigen. Godsdienstige onverdraagzaamheid komt, bewust of
onbewust, vooral voort uit de vrees, dat men door de redeneeringen van andersdenkenden in zijn eigen geloof geschokt
zal worden; zij is alzoo, bij allen schijn van vast geloof, inderdaad
zwakgeloovigheid, gemis van geloof aan de alvermogende kracht
van hetgeen men als waarheid belijdt". De eigen overtuiging is
niet sterk genoeg om tegenspraak te kunnen verdragen.
God verdraagt de tegenspraak wel: heeft niet een Kerkvader
gezegd, dat God geduldig is, omdat Hij eeuwig is? Zeker, dat
beteekent, dat Hij het af kan wachten, dat Hij den tijd heeft;
maar wij kunnen er bijvoegen, dat Hij eeuwig vast is, en niets
Hem aan .het wankelen kan brengen. Doch onder de menschen
is het vaak zoo, dat men lang niet overtuigd is van de onneembaarheid zijner eigen positie; dan wil men den tegensprekers
den mond stoppen, omdat men, zonder het zichzelf te durven
bekennen, heimelijk vreest aan het wankelen te zullen geraken,
zooals wie niet zeker is van zijn zaak, boos en heftig wordt in
zijn bestrijding, die meer hem zelf dan zijn tegenstander geldt.
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Maar zoo kan toch niet alle onverdraagzaamheid worden
uitgelegd; zoo wordt althans geen volledige verklaring gegeven
van de wijze, waarop deze gezindheid in de geschiedenis is
opgetreden en nog dagelijks optreedt in allerlei kring, en op
allerlei gebied, in den staat zoo goed als in de kerk, in wetenschap en kunst zoo goed als in den godsdienst. Ret "buiten
onzen kring is geen zaligheid en geen uiaarheid" wordt waarlijk
niet alleen in de ecclesia gehoord.
De Roomsche Kerk kan trouwens zonder dit dogma niet
bestaan; door de gelijkstelling van haar instituut met het
Koninkrijk Gods kan zij het attribuut van "aIleen zaligmakende
kerk'' niet missen. Bij haar veruitwendiging van het
geestelijk leven en de daarmede gepaard gaande opvatting van
het geloof als onderwerping aan de kerk kan zij echter een
groote mate van verdraagzaamheid ten toon spreiden, mits
slechts de grens nlet worde overschreden, en de gehoorzaamheid
aan het hoofd der kerk behouden blijve. De band, die het groot
geheel bijeenhoudt, bezit een merkwaardige elasticiteit, maar
blijft daarom niet minder binden. Allerlei geestelijke strooming
kan toegelaten worden, maar slechts tot zekere grens. Ret ligt
dan ook volkomen op Rome's lijn, maar het was aIleen wat
snijdend uitgedrukt, toen Louis Veuillot dat sinds zoo bekend
geworden woord tot de liberalen sprak: Wij beginnen verdraagzaamheid voor ons op te eischen in naam van uwe beginselen
om ze straks u te onthouden in naam der onze.
De Protestant weet, dat geen enkele zichtbare kerk met de
onzichtbare mag vereenzelvigd worden, maar ondanks zijn
wetenschap stelt hij toch ook vaak zijn eigen kerkgenootschap
met het koninkrijk Gods gelijk. En het kan helaas niet geloochend
worden, dat hij menigmaal bloot staat aan de lang niet altijd
overwonnen verzoeking om zijn eigen zaak, dikwijls in den vorm
van zijn kerkelijke of staatkundige partij, te vereenzelvigen
met de zaak van den levenden God.
Afgezien nu echter van de toepassing, ligt het goed recht
vall het beginsel der onverdraagzaamheid in de eenvoudige
stelling, dat, wie meeni de waarheid te bezitten, onmogelijk aan
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wat hem leugen dunkt gelijken rang met de ioaarheid kan toekennen.

Hier gaan de menschen nu evenwel uit elkander. De een
zegt, dat hij de waarheid bezit; de ander houdt vol, dat dit
bezit een illusie is. AIleen moeten wij er bij opmerken, dat de
onverdraagzaamheid waarlijk niet aIleen bij den eerste, en de
verdraagzaamheid waarlijk niet aIleen bij den tweede wordt
gevonden.
Is het toch ook eigenlijk niet grenzenloos hoogmoedig voor een
menschenkind om zich het bezit der waarheid toe te kennen?
Onze leekedichter had toch weI gelijk met te denken, dat God
ze aIleen had! Zoo is God juist de eenige, die het recht heeft
om onverdraagzaam te wezen, en Hij is juist ook in den volsten
zin de eenige, die het niet Is. En wat zou er te zeggen zijn
tegen dat bekende woord van LESSING, wiens Nathan ik thans
laat rusten, over de keuze tusschen Gods rechter- en Gods
linkerhand? "Ret is niet de waarheid, die een mensch bezit
of meent te bezitten, maar de eerlijke moeite, die hij zich
gegeven heeft om tot de waarheid te komen, welke zijn beteekenis uitmaakt. Want het is niet door het bezit, doch door het
zoeken naar waarheid, dat hij de kracht ontwikkelt, waarin
zijn altijd toenemende volmaking bestaat. Bezit brengt rust,
vadsigheid, trots. Zoo God in zijn rechterhand aIle waarheid
omsloten hield, en in zijn linker de altijd wakkere aandrift om
de waarheid te zoeken, schoon met de toevoeging van eeuwig
terugkeerende dwaling, en Hij gebood mij te kiezen, dan viel
ik met ootmoed in zijn linkerhand, en sprak ik: Vader, geef
mij deze! want de zuivere waarheid is immers slechts voor U
alleen.'
Het schijnt zeker erg Farizeeuwsch op dit woord iets af te
dingen. Toch waag ik ·de opmerking, dat zoeken met de zekerheid om niet te vinden onmogelijk ernstig zoeken kan zijn.
En dan waag ik er bij te voegen, dat, wat ootmoedig klinkt,
het daarom nog niet is. Lessing zit op den troon, of wilt ge,
den rechterstoel, waar stelsel na stelsel, godsdienstna godsdiensi

550

VERDRAAGZAAMHEID.

voorbijtrekt. Alles, wat de mensch in den loop der eeuwen voor
de waarheid heeft uitgegeven, meldt zich b~j hem aan, en wordt
afgewezen. Eenzelfde oordeel gaat over Plato en Aristoteles,
over Thomas en Leibnitz, over Kong-tse en Buddha, over Paulus
en Luther. Dit oordeel is vol van waardeering, het prijst den
ernst van het zoeken, maar het ontkent het vinden. En de
rechter blijft op zijn stoel ... Stel nu voor een oogenblik, dat
een zich aanmeIdde, die zeggen kon: Ik ben de waarheid. Dan
zou Lessing van zijn troon afmoeten, en knielen in het stof: de
troon zelf komt aIleen der Waarheid toe, zooals wij allen eens,
naar het woord van Kardinaal Newman, voor diens troon komen
te staan, niet als reehters, doch als smeekelingen. Maar Lessing
heeft die onderstelling tot een onmogelijkheid gemaakt; den
mensch past aIleen het eeuwig onbevredigd zoeken, zoeken
zonder vinden. Is het, omdat hij niet in het stof wil? Ik voor
mij denk, dat veler afkeer om de Godheid van Christus te
erkennen ten slotte moet teruggeleid worden tot den voor
henzelven verborgen hoogmoed van het natuurlijk hart, een
ziekte, waaraan al, wat mensch heet, lijdt.
Maar ik heb nog een bezwaar, dat meer den aard van het
geestelijk leven zelf raakt. Lessing vat het op als werkzaamheid,
en deze behoort er ongetwijfeld toe, maar het wordt door dit
begrip niet uitgeput, of liever dit begrip drukt het wezen des
levens niet uit. Veeleer ligt dit wezen in bezitten, dan in
streven; uit het bezitten voIgt het streven om steeds voller te
bezitten. Het leven zelf is rust, gemeenschap der liefde tusschen God en mensch, persoonlijke gemeenschap met God. En
ik ben blijde mij hier te kunnen beroepen op WICKSTEED,
die daaropden nadruk legt in zijn mooi boekje n The religion
of time and the religion of eternity" (Londen 1899), dat onlangs,
naar ik meen, ook in onze taal is overgezet. Onze tijd mist,
wat de middeleeuwen bezaten, den godsdienst der eeuwigheid,
boven en buiten den tijd. Die eeuwigheid had men als bezit,
als genet, als zaligheid; wij hebben aIleen de religie des tijds,
vatten alles op als een historisch proces, zijn aan het zoeken
naar waarheid en kunnen de waarheid niet vinden, omdat wij
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het zoeken zelf de zaligheid noemen. Ret leven is een strijd
geworden, en men strijdt om te overwinnen; was de overwin.ning behaald, dan zou juist daardoor het leven zijn waarde
verloren hebben. Zoo roeit men om te roeien, studeert om te
studeeren, jaagt om te jagen; is het wild gevangen, dan is de
jacht niet langer mogelijk. Dit noemt Wicksteed de selfcontradiction van onzen tijd, die het leven in aspiratie doet
opgaan en daardoor toont, dat er iets hapert aan de hedendaagsche opvatting. Daar is waarheid in het diepzinnig woord
van Augustinus, dat alle menschelijke verkeerdheid bestaat in
het uti fruendis en frui utendis, in het als middel gebruik
maken van hetgeen tot doel bestemd is, in het als doel
beschouwen van wat als middel behoort gebezigd te worden.
Door deze verkeerdheid hebben wij geen begrip meer van die
eeuwigheidsvreugde, die de middeleeuwen met haar bouw- en
schilderkunst, haar Franciscus en Thomas en Dante kenmerkte,
Het woord toleraniie klinkt typisch achttiende-eeuwsch, en
kan dus moeilijk als de signatuur van een heldentijdperk uit
de geschiedenis beschouwd worden. Maar ook in de zestiende
eeuw was de zaak besproken en van verschillende kanten
bezien. Naar aanleiding van Servet schreef CALVIJN: "Quand
les papistes poursuivent avec tant d'animosite ceux qui attaquent
leurs superstitions, les magistrats chretiens (en wij denken
aan art. 36 onzer Geloofsbelijdenis) devraient rougir de leur
mollesse, quand il s'agit de proteger la verite". Hij dacht er
niet aan, dat daarmede ook de Roomsche practijk gerechtvaardigd werd, en stond in dezen niet boven zijn tijd; kon
ook moeilijk beweren, dat de regel van Paulus Tit. 3 : 10, 11
tot de consequentie van den brandstapel voert, Niet iedereen
was echter eenstemmig met Calvijn. Toen hij in 1554 het
recht der overheid had verdedigd om de ketters met het zwaard
te straffen, schreef CASTELLIO het oudste tractaat tegen de
onverdraagzaamheid, dat weder een tegenschrift van BEZA
uitlokte. Had het vroegere schoolhoofd van Geneve gezegd, dat
men de vervolgers moest straffen, zijn tegenstander beweerde
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dat eigenlijk de verdraagzamen moesten worden gedood.
Dat was een onverkwikkelijke strijd, waarvan zeker niemand
een herhaling zou wenschen. Maar het blijft een fijne opmerking
van RENAN in zijn studie over Jean Calvin (Etudes d'histoire
religieuse), dat God, die de wereld overlaat aan de sterken,
hun bijna altijd die gaven van fijne onderscheiding onthoudt,
welke aIleen tot de waarheid leiden. "La verite est tout eniiere
dans la nuance". Om evenwel een krachtige actie in de wereld
te voeren, moet men de nuances niet zien, moet men gelooven,
dat men aIleen volkomen gelijk heeft, en dat de andersdenkenden geheel ongelijk hebben.
Zoo zegt Renan het op zijn manier, dat de kracht Iigt in de
eenzijdigheid, maar het is slechts de vraag, hoever men dat
begrip van nuances wil uitbreiden. En wij kunnen het ons
voorstellen, dat menigeen in onzen tijd van het woord verdraagzaamheid niets weten wil, omdat hij daarin niets anders
hoort dan die merg- en pitiooze houding des geestes, welke alles
even veel of even weinig waard vindt, heenglijdt over de
gewichtigste levensvragen met een ijdelen glimlach, en slechts
niets he eft om aan te vallen omdat er ook niets te verdedigen
is. Ret bewustzijn de waarheid te bezitten is voor velen een
ledige waan, waaraan de wetenschap reeds lang een eiude
moest gemaakt hebben. Elia tegen de Baalspriesters heeft
afgedaan in een tijd, waarin Jahve en Baal gelijke rechten
hebben, en Diana of Christus (ik denk aan de bekende schilderij}
kan geen dilemma meer zijn voor hem, wien het oog is opengegaan voor de slechts betrekkelijke waarde van elken godsdienstvorm. Maar wie tegen den stroom van dat betrekkelijk
maken ingaat, wie gelooft, dat in J ezus Christus ons inderdaad
de Waarheid geschonken is, kan zich niet met een nuance van
het vraagstuk afmaken, kan niet vrede hebben met een houding,
voor welke aanneming of verwerping van deze Waarheid toch
eigenlijk een onverschillige zaak moet heeten. De keus van
Lessing is voor hem een gansch andere; zij wordt den mensch
van Gods wege gedaan, zoo dikwijls het Evangelie gepredikt wordt.
Wij loopen nu echter groot gevaar om voor Christus, die de
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Waarheid is, iets of iemand anders in de plaats te stellen, een
Kerk, een beIijdenis, een leeraar, een dogmatiek, en het is juist
aan deze verwisseling te wijten, dat zooveel onheil is gesticht
in den loop der eeuwen. Zoo komt het, dat dogma en onoerdraagzaamheid voor velen synoniemen zijn, welk paar hoe eer
hoe beter uit de omgangstaal der menschen behoorde verbannen
te worden. Dogma, aldus opgevat, behoort echter waarlijk niet
aIleen in den kring der rechtzinnigen thuis. "Sectarissen en
vrijdenkers", zegt La Saussaye Jr. (Het ChristeIijk Leven II
bIz. 57) "zijn gewoonlijk niet minder intolerant dan rechtzinnigen, en de tyrannie der rede, der mode, der publieke opinie is
niet zacht. Want in dit alles, evengoed als in kerkelijke en
dogmatische onverdraagzaamheid, heerscht domheid van verstand naast engheid van gevoel." En dezelfde hoogleeraar schrijft
even te voren: "Onverdraagzaamheid komt voort uit domme
dweperij, uit partijzucht, gaat gepaard met groote oppervlakkigheid van inzicht en gevoel. Hooger ontwikkeling; weI te
onderscheiden van slappe onverschilligheid die zich als verdraagzaamheid opsiert; doet erkennen dat echtheid van geloof
min of meer onafhankelijk is van de vormen zijner uitdrukking
en dat 't geen wij onze overtuigingen noemen slechts de gebrekkige hieroglyphen zijn van 't leven dat er achter schuilt;
ook beseffen dat wij de waarheid gedeeltelijk bezitten en dat
zij ook andere zijden heeft dan die welke wij zien. Het toetsen
der leer is zoo oneindig goedkooper danhet beproeven der
geesten dat het Nieuwe-Testament van ons vraagt, vijanden
van het kruis van Christus heeten dan ook zij die vleeschelijk
en aardschgezind leven, niet zij die een kerk tegenstaan of een
dogma verwerpen", En ik voeg er bij, dat Paulus (Filipp. 3: 18)
de laatste benaming slechts weenende uitspreekt; een onverdraagzaamheid zonder tranen mag zeker niet bij den Christen
gevonden worden.
Het is dan ook trouwens heel iets anders te gelooven, dat
wij in Christus de waarheid bezitten, en te meenen, dat wij in
onze leer die waarheid ten volle hebben omschreven. De waarheid kennen is niet mogelijk zonder haar te erkennen, zonder
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haar te gehoorzamen. De omschrijving is steeds onvolkomen,
nimmer adaequaat, aItijd voor verbetering vatbaar. Ik bener van
overtuigd, dat wij de formules niet missen kunnen, maar wij
mogen ze dan ook niet hooger schatten dan formules, vormen voor
een kostbaren inhoud, maar niet die inhoud zelf. Uit de »erwarring van het leoen met zijn omschrijving is de zondige onverdraagzaamheid geboren, die hatelijk is in onze oogen, hatelijk,
geloof ik, ook in, Gods oog. Niet het dogma, maar de levende
Christus, de eenige naam, door welken wij moeten zalig worden,
is de Waarheid. Maar dan is er ook aan de andere zijde een
zondige »erdraaqzaamheid, waar die Naam wordt geloochend, waar
wat God heeft gegeven wordt ontkend, waar ook de waarheid
zelf relatief wordt verklaard,
Verdraagzaamheid is eigenlijk een zouteloos woord, waar
de veel hoogere plicht van naastenliefde ons wordt voorgehouden. Pierson kon de humaniteit tegenover de Christelijke
prediking van het kruis stellen; ten onrechte, als die prediking
inderdaad die van den Christus is. Christus verdroeg iedereen,
omdat hij iedereen liefhad; aIleen de onoprechten, de huichelaars verdroeg hij niet, niet, omdat hij ze niet liefhad, maar
omdat zij onbereikbaar waren voor zijn Iiefde, zoolang zij aan
hun onoprechtheid vasthieiden. Wie met zijn oog de menschen
aanziet, zal in liefde oordeelen en zich verblijden over aIle
oprecht streven om de waarheid te kennen en te doen. En
van wie het eerste kruiswoord heeft gesproken zal hij leeren
om het kwaad van zijn medemensch niet breed uit te meten,
doch zooveel mogelijk te verontschuldigen, En wie hem in 't
oog heeft gezien, durft in het besef van zijn onvolmaaktheid,
van zijn dwaling nimmer hard over den dwalende oordeelen.
Wie vastheid des levens in Christus heeft gevonden, wie dus
vaststaat in zich zelf kan ook den tegenstander waardeeren,
en behoeft niet uit vrees voor zichzelven onverdraagzaam te zijn.
Ik heb het aItijd een prijzenswaardige methode gevonden,
zooals Maurice handelde tegenover wie hij als dwalenden aanzag. Waar elke dwaling voor hem een afwijking was van de
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waarheid, zocht hij steeds door de lijn der dwaling terug te
volgen het punt, waar de afwijking was begonnen, om dan van
dat punt af de oorspronkelijke lijn der waarheid door te trekken.
Maar deze man was ook geen man van formules, wat evenwel
geenszins inhield, dat hij niet overtuigd was van de geheel
eenige beteekenis van Christus. Van dien Christus had hij geleerd in iederen mensch den mensch liefte hebben als schepsel
Gods, en hem te eeren als bestemd voor het Koninkrijk. Dit
is de ware verdraagzaamheid.

Buitenlandsche Kroniek.
DOOR

H. L. BAARBE.

ENGELANDS POLITIEKE EN SOCIALE EVOLUTIE.

Toen nu eenige weken geleden de Rev. C. Silvester Horne
de tien jaren door hem bekleede functie van superintendent
van Whitefields Central Mission neerlegde, gaf hij in de Londensche Daily News een beschouwing ten beste over wat "Nonconformity" in dat tijdsverloop had verricht, en zette daarin
tevens de redenen uiteen, waarom hij zich verzekerd hield van
een "al voortgaande ontwikkeling van geestelijkeen rnaatschappelijke werkzaamheid". Het ligt niet op onzen weg, na
te gaan, aan de hand van zijn betoog, hoeveel invloed "Nonconformity" in het publieke leven heeft uitgeoefend, met name
in de voor Engelands politiek zoo donkere dagen van 19021906, maar weI willen we Horne's opmerking releveeren, dat
er in de laatste jaren een ongekend machtige sociale omkeer
in het Vereenigd Koninkrijk heeft plaats gegrepen. Een omkeer
z66 machtig, dat het, naar hij zegt, aan sommigen zelfs toeschijnt,
of de jaren v66r 1906 even ver van ons afliggen als het Engeland
van de Stuarts!
De uitdrukking is zeker sterk, te sterk ongetwijfeld, maar ze
is teekenend voor de nieuwe phase in Engelands politieke en
sociale leven. Tien jaren geleden scheen de reactie in het land
hoogtij te vieren. De natie moest op allerlei manier boeten voor
den onrechtvaardigen Boeren-oorlog. Men vroeg zich in spanning
af, wat het land in ruil zou bekomen voor al wat het aan goud
en menschenlevens had verkwist. De Tories deden een laatste
wanhopige poging om de macht weer in handen te krijgen;
maar werden geslagen. En toen brak het tijdperk aan, waarin,
zooals Horne verklaart, de politiek een menschelijk karakter
begon te vertoonen en de nieuwe sociale beweging ook in de
Wet tot uitdrukking kwam. Er is, in dit verband, zelfs herinnerd
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aan Nietzsche's woord van de "Umwertung aller Werte"; doch
ook wie dergelijke "kracht-expressies" versmaadt, moet erkennen,
dat de sociale evolutie in den sterkst-ontwikkelden industriestaat,
met zijn eeuwenoude zeden en traditien, zich voltrokken heeft
met een snelheid, die op den kaimen toeschouwer buitensiands
schier verbijsterend werken moet.
De lijnen nategaan, waarlangs die evolutie zich bewoog, heeft
natuurlijk voor een ieder die stu die maakt van de staatkundige
theorieen, voor socioloog en staatsleeraar, maar ook voor den
practischen politicus, een bijzonder belang, en het kan daarom
niet verwonderen, dat juist in den laatsten tijd tal van artikelen
en beschouwingen over het Engelsche Staatswezen het licht
hebben gezien. Waarin ze ook verschillen, vooral ten aanzien
van de waardeering der sociale evolutie, hierin stemmen weI
aIle schrijvers overeen, dat met de oude en veelgeprezen traditie
van Self-help finaal en voorgoed gebroken is en de beteekenis
van den snellen omkeer ook voor Brittanje's toekomstige volksontwikkeling moeilijk te hoog kan worden aangeslagen.
Midden in de problemen, die nu het politieke leven der
Britsche natie beheerschen, zet ons het boek van den Franschman
Jacques Bardoux, "L'Angleterre radicale", dat een "essai de
psychologie" bedoelt te zijn. Na een lange periode van conservatieve heerschappij zijn met het kabinet van Campbell Bannerman de liberalen aan het bewind gekomen; en daarop is
toen het ministerie van Asquith gevolgd, dat zijn vollen tijd
nog niet uitgezeten heeft. Maar de tijdsruimte van zeven jaren
was voor het Engelsche liberalisme voldoende, om bewijs te
geven van wat het presteeren kan, en het oogenblik om de
balans op te maken, is nu gekomen.
Bardoux wendt daartoe dan een poging aan in zijn boek,
dat even rijk is aan feitenmateriaal als aan ideeen, Dezelfde
Fransche schrijver had reeds in vroegere studien over het
moderne Engeland, "Crises belliqueuses" en "Crises politiques'',
een methode in toepassing gebracht, die in de eerste plaats op
nauwkeurige opgaven, op cijfers en feiten zich grondt. In zijn
gevolgtrekk:ingen is hij zeer voorzichtig; daarom volgen we hem
met te meer aandacht, als hij voor onze oogen het karakterbeeld
van het Engelsche ras teekent.
Sedert 1906, erkent ook Bardoux, heeft Engeland in politiek
en sociaal opzicht ongelooflijk groote veranderingen ondergaan.
De hervormingen op allerlei gebied geven aIle te zaam een
indruk van buitengewonen durf. En daarbij mag aanstonds
verklaard, dat de radicale proefnemingen van de laatste jaren
de levende krachten van het Britsche Rijk niet geschaad hebben.
Men hoort weI praten van Engelands inzinking en van de
vermindering van zijn politiek aanzien; maar de Fransche
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criticus althans heeft volle vertrouwen in de kracht en energie
van het Rijk. WeI geeft hij onbewimpeld toe, dat het waagstuk
gevaarlijk, de inzet groot was. De sociale hervormingen aileen
zouden reeds in staat zijn om het rijkste yolk te rumecren.
De parlementaire machine heeft deze zeven jaren bijna zonder
ophouden gewerkt; men zou haast van wettelijke overproductie
kunnen spreken. De revolutie in's lands financiewezen, zooals
die voortvloeide uit het vermaarde radicale budget van Lloyd
George; de arbeiderspensionneering (lees: het Staatspensioen)
de ziekteverzekering, - al deze slechts onder den hevigsten
strijd tot stand gekomen hervormingen schenen den vreesachtigen het begin toe van een financieele Krach, gelijk dan ook
de Tories voorspelden dat onvermijdelijk moest intreden. Daarbij
kwam dan nog de staatkundige hervormingsarbeid van het
kabinet, met name de inperking van" de macht der Lords, om
ettelijke door het Lagerhuis aangenomen wetten ook ingevoerd
te krijgen, terwijl voorts allerlei sociale beroeringen, strikes en
uitsluitingen, de grootste eischen stelden aan het economisch
weerstandsvermogen der natie.
Wat echter velen nog de meeste ongerustheid inboezemde,
was de doctrinaire geest van tal van radicale leden van het
Parlement. Bardoux laat niet na, ook op den invloed te wijzen,
dien deze elementen poogden uitteoefenen op Brittanje's buitenlandsche politiek, voor alles op het streven om met Duitschland
op beter voet te komen en den aanbouw van Dreadnoughts
voor de marine te beperken. Dit had Engelands wereldpositie
kunnen verzwakken, terwijl de vrijhandel het land in zijn
economische worsteling op de wereldmarkt dreigde te schaden.
Daarbij kwam dan nog de nationalistische beweging in Indie
en Egypte, de neiging om Canada in economisch opzicht nauwer
aan de Vereenigde Staten te binden, en nog menig ander verschijnsel, dat aanleiding gaf, om in niet verre toekomst een
uiteenvallen van. het Britsche wereldrijk te duchten.
Maar de pessimisten zijn bedrogen uitgekomen. De Britsche
macht rust tegenwoordig op hechter grondslagen dan zeven
jaren geleden. Voor het grootste deel droeg daartoe bij de
ontzaglijke economische vooruitgang, die parallel liep met het
streven naar politieke en sociale hervormingen. Na een stagnatie
van bijna 20 jaar heeft Engelands buitenlandsche handel, van
het jaar 1900 af, zich uitgebreid op een wijze zooals de stoutste
optimisten het zich niet durfden droomen: de betrekkelijke
voorsprong, dien Engelands voornaamste mededingers, Duitschland en de Amerikaansche Unie, verkregen hadden, is voor
een goed deel weer ingehaald. De Tariefhervormers moeten op
andere tijden wachten, willen ze met succes hun idealen kunnen
propageeren.
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De Engelsche radicalen - waarmee Bardoux dan heel het
complex der Regeeringspartij bedoelt, - hebben bewezen dat
ze niet enkel doctrinair zijn, maar oak regeeren kunnen. Dat
is hun verdienste, en niet maar een gevolg van de gunstige omstandigheden buiten hen. Hebben dan soms de imperialistische
oogmerken van de Britsche politiek schade geleden? In aIle
vragen die de betrekkingen met vreemde mogendheden en de
militaire weerkracht van het Rijk betreffen, is de invloed van
het doctrinair liberalisme ook thans zoo goed als uitgeschakeld.
Na een oogenblik aarzelens op het stuk der vlootversterking,
heeft het Engelsche radicalisme zijn vollen plicht gedaan, evenals
pas weer de Fransche democratie ten opzichte van het leger;
het heeft ook het koloniale probleem onder de oogen gezien en
zich voor een oplossing verklaard, waaraan Frankrijk een
voorbeeld kan nemen.
Wat Bardoux schrijft over het Indische nationalisme is evenmin van beteekenis ontbloot. Nooit was de revolutionaire woeling
in Indie sterker dan in 1906. Overal aanslagen en gewelddaden.
Schrik heerschte over de volle lengte en breedte van het uitgestrekte Rijk: een economische crisis en de gevolgen van den
Russisch-Japanschen oorlog beroerden de kolonie tot in haar
diepste binnenste. Wat deed toen de radicale Engelsche regeering
om deze gevaren te bestrijden? Een slecht ruiter trekt de teugels
strak aan, als zijn paard onrustig wordt; een die verstandig is,
laat ze vieren. Zoo handelde men ook met Indio. De Engelsche
imperialisten, ze mogen dan liberaal of conservatief zijn, voelen
niets voor de Duitsche methoden om in den Elzas of in de
Poolsche provincie de liefde der overwonnenen af te dwingen.
De exploiten der Indische revolutionairen werden met kracht
onderdrukt, maar tegelijk schonk men aan het Indische yolk
politieke rechten zonder voorbeeld, en bereidde zoo in aIle stilte
een nieuwen opbouw van het kolossale Rijk op federalistische
basis voor. De agitatie draagt thans geen gevaarlijk karakter
meer; hetzelfde nationale congres dat zeven jaar geleden de
haard van aIle verzet was, heeft thans openlijk de Britsche
heerschappij erkend.
En gelijk in Indio is ook, over 't geheeI, in het land der
Pharao's de hervormingsarbeid van de liberale Engelseheregeering
met goeden uitslag bekroond. Nu een maand geleden ongeveer
heeft te Karro de volgens de wet van 1913 gekozen Egyptisehe
wetgevende vergadering haar eerste zitting gehouden. Ze heeft
weI is waar slechts een raadgevende stem, maar vergeleken
bij de vroegere vertegenwoordiging, zijn haar bevoegdheden
belangrijk uitgebreid. De Karner heeft o.a. het reeht om de verschillende onderdeelen van de begrooting te behandelen en
verzoekschriften in ontvangst te nemen. In Zuid-Afrika staat
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het er op 't oogenblik nog minder mooi voor; de Unie wordt
door zware crisissen bezocht; maar ze zullen overwonnen worden,
zegt Bardoux. Immers vertoont ook daar de wijsheid van de
Britsche staatsmanskunst zich in glanzend licht. En zal niet,
spijt alles, ook de Homerule-quaestie in denzelfden geest worden
opgelost? Tot het tegenbewijs is geleverd, heeft men geen recht
om daaraan te twijfelen. Ret is del" liberale regeering gelukt
om onder de moeilijkste omstandigheden den samenhang van
alle deelen van het geweldige Rijk te verzekeren, zonder daarbij
den vrijen wil del" Rijksleden, hoe ook, in te perken.
In een opzicht evenwel houdt Bardoux zijn bedenkingen niet
achterwege. Men heeft alle reden, om, trots den huidigen voorbeeldeloozen bloei, van ernstige maatschappelijke gevaren voor
Engeland te spreken. Ret economisch organisme van GrootBrittanje is een indrukwekkend product van den menschelijken
geest. 45 millioen menschen, saamgedrongen op twee eilanden
van beperkte afmetingen, die slechts 15 millioen zielen kunnen
voeden, leven van hun arbeid en breiden hun maatschappelijken
invloed uit tot in de uiterste hoeken vall 11et aardrijk. Maar
juist de voltooirng van dit organisme is zijn grootste gevaar.
Ret is te ingewikkeld, te samengesteld geworden. De machine
kan niet meer stilstaan, zij mag zelfs geen oogenblik haar gang
vertragen. AIle voorvallen van beteekenis oefenen aanstonds
hun invloed uit. Engeland is aan de vreemde natien in dubbelen
zin schatplichtig geworden. Men kan niet zonder schrik aan de
broosheid van deze bewonderenswaardige machinerie denken.
En juist thans wordt dit land al meer een haard vanallerlei
sociale crisis en revolutionaire agitatie, waarvan het zoo merkwaardig lang verschoond bleef. De eene staking voIgt de andere,
en zeer vaak nemen ze al een revolutionair karakter aan. Men
predikt zelfs de directe actie naar Fransch voorbeeld. De
Engelsche arbeider is overigens practisch en handelt bezonnen;
daarom juist lijkt dit overhellen naar de meest geavanceerde
denkbeelden zoo gevaarlijk. Maar nieuw is het verschijnsel niet.
Perioden van sociale uitbarstingen zijn ook vroeger ingetreden;
omstreeks 1840 en 1880; doch ze hebben toen niet lang geduurd. AIleen wordt thans ook het Parlement door de revolutionaire vloedgolf bedreigd. Dat is het nieuwe feit dat te denken
geeft. Wat zou er worden van het Rijk onder de heerschappij
van een socialistische meerderheid zonder groote politieke traditie? Of zouden ook de socialisten, evenals de radicalen, zich
aan hun taak weten aantepassen, en zoo in staat blijken om
het grootste Staatsgebouw del" wereld te besturen? Ret is mogelijk, maar zekerheid heeft men dienaangaande volstrekt niet.
Men kan thans aIleen, op grond van jarenlange ervaringen,
het liberaal-radicale regiment eenigszins objectief beoordeelen.
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En dan komt Bardoux tot de slotsom, dat, ten spijt van aIle
gebreken van eenzijdigheid en overhaasting, de liberale partij
.in haar huidige samenstelling de proef doorstaan he aft, en
bovenal getoond - misschien voor de eerste maal in haar geschiedenis - dat zij ook haar plichten jegens de macht en
grootheid van het Rijk verstaat.

***
Over het complex van maatschappelijke problemen die tegenwoordig op Engelands politi eke leven invloed oefenen, heeft ook
een ltaliaansch geleerde een belangwekkende studie het licht
doen zien, namelijk Prof. Dalla Volta, wiens boek den titel
draagt: Onderzoekingen over Engelsche problemen van maatschappelijken en financieelen aard. Volta is een overtuigd vrijhandelaar, en daarom is het zeker van beteekenis, als hij
constateert dat het verzet tegen de Vrilhandelsidee in Engeland
steeds meer veld wint. De Italiaansche geleerde is daarbij
onpartijdig genoeg om aan de argumenten der tegenstanders
volle aandacht te schenken. Groot-Brittanje heeft onder het
systeem van FreeTrade een voorbeeldelooze economische ontwikkeling beleefd; meer en meer voelt het zich echter in zijn
industrieele hegemonie bedreigd, en zoo gaan al luider de
stemmen op die manen tot het inslaan van nieuwe banen.
Andere groote Staten, die hooge protectionistische tarieven
hebben, zooals Frankrijk, Duitschland en de Vereenigde Staten,
gingen niet minder vooruit. Na nauwkeurig onderzoek van aIle
gegevens komt Prof. Volta intusschen tot de slotsom, dat er voor
Engeland geen reden is om den vrijhandel prijs te geven, en
dit veeleer een groot risico voor zijn verderen bloei zou met
zich brengen.
Ook het Britsche imperialisme heeft de ltaliaansche econoom
tot een voorwerp van zijn studie gemaakt. Engeland, in tegenstelling met Rusland, de Amerikaansche Unie en zelfs Duitschland, is in z\jn ruimte beperkt; daarom moest weI het denkbeeld
van een "grooter Engeland" hoe langer hoe meer bijval vinden.
Men droomde van een Confederatie, die alle kolonien met
Engelsche bevolking ook in economisch opzicht met GrootBrittanje als een eenheid zou verbinden. Joseph Chamberlain
was de energieke kampioen voor zulk een streven. Om zijn
idee te propageeren, stichtte hij zelfs een bond en werd van
vrijhandelaar overtuigd protectionist. Tegelijkertijd wilde hij
aan het Rijk een vaster politieke organisatie geven en door
het vormen van een "groot-Britsch" afzetgebied de gevaren
afwenden, die zijn yolk bedreigden.
Mag men Prof. Volta gelooven, dan staan aan dit program,
()p welks uit-eindelijke verwezenlijking ook thans nog door een
36
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groot aantal Engelschen wordt gehoopt, buitengewoon groote
moeilijkheden in den weg. Voor alles heeft het dit effect, dat
de handel van zijn natuurlijke wegen wordt afgeleid. Andere
Mogendheden kunnen de volledige ontwikkeling van de op
zich-zelf grootsche idee niet geworden laten, zonder zich er
tegen te weer te stellen. De industrie dient haar belang veel
beter door het veroveren van nieuwe markten dan door hooge
tarieven; waarbij komt dat het Engelsche yolk van rechten op
de eerste levensbehoeften altijd afkeerig is geweest,
Voor den kanselier der Schatkist, Lloyd George, heeft de
ltaliaansche econoom veel respect, al spaart hij hem ook in
enkele details geen critiek. Zijn' financieel program heeft
over 't algemeen tot goede resultaten geleid; de sombere voorspellingen der tegenpartij zijn niet in vervulling gegaan. Scherp
keurt Volta hot echter af, dat Lloyd George de voorschotten
die voor het Schulddelgingsfonds bestemd waren, ter bestrijding
van de gewone uitgaven heeft aangewend.
De vrijhandelstheorie, door mannen als Peel, Cobden, Bright
en Gladstone voorgestaan, was allengs tot een dogma geworden;
uit denzelfden gedachtengang vloeide de theorie van het "laisser
faire, laisser aller" voort. De ideeen van een Buckle, ten deele
ook van Spencer en Darwin, werkten in dezelfde richting. Maar
dat alles ligt nu ver achter ons. Ook in Engeland mengt zich
de Staat in aIle levensuitingen, en hij doet het in al sneller
tempo en op al grooter schaal. Prof. Volta wijst daarbij op de
voorgenomen landhervorming in Ierland, die hij qualificeert
als een der grootste toepassingen van het Staatssocialisme welke
in de moderne maatschappij plaats vonden. Daarmee ging hand
aan hand de wassende macht der democratie en de inzinking
van den aristocratischen invloed. De ideeen der Fransche
Revolutie, die juist in Engeland met zooveel energie, maar ook
met zooveel succes bestreden werden, schijnen, na nu een eeuw,
toch ook daar de zege weg te dragen. We zien voor onze oogen,
hoe een diepgaande verandering in de Engelsche maatschappij
tot stand komt; Dalla Volta, die dit in bijzonderheden nawijst,
knoopt zijn beschouwing vast aan het bekende woord van
minister Lloyd George, dat zijn begrooting, welke tot het conflict
met de Lords leidde, een oorlogsbudget tegen de rijken en
ten gunste der armen was. J uist toch de door dezen radicalen
minister voorgestane denkbeelden bepalen tegenwoordig den
gang van Engelands binnenlandsche politiek.
Over de sociale quaestie in Groot-Brittanje heeft verleden jaar
in de Humamiie, het blad van Jean J aures, de onlangs gestorven
Fransche socialist Francis de Pressense breedvoerig gehandeld.
Ook hij constateerde iets nieuws en groots: het veldwinnen van
de socialistische idee in Engeland. "Un vent nouveau souffle
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sur le proletariat britannique". Van 1901-1906 telde men 11
millioen stakingsdagen, van 1907-1911 echter 33 millioen, terwiji
er in het jaar 1912 aIleen 40 millioen werden opgeteekend. De
oorzaken van deze diep ingrijpende sociale beweging zijn velerlei.
Van ondergeschikte beteekenis zijn de politieke gebeurtenissen,
hoe buitengewoon die ook mogen zijn; de economische krachten
overheerschen. Gedurende een tijdperk van ongelooflijke verrijking, waarin de cijfers der Income tax op een vermeerdering met milliarden van het algemeen bezit wijzen, zag de
klasse die tot dezen voorspoed het meest bijdroeg, het proletariaat, haar aandeel, proportioneel, nog steeds zinken. In de
twee laatste decennien der 1ge eeuw bedroeg de jaarlijksche
klimming der loonen in doorsnee 3/4%, terwijl de prijs der
levensmiddelen eer daalde dan klom. Maar sinds zeven jaar
beloopt de loonsvermeerdering nog slechts 1/2 0/0' en van 1906-'11
wijst, blijkens de publicaties van den Board of Trade, de loonindex slechts een vermeerdering aan met 1.89 0/0' terwijl de
index der voornaamste levensmiddelen een rijzing toont van
8.99 -i;
Deze zware crisis trof samen met het optreden der Labour
Party in het Parlement. Men had van haar te groote verwachtingen, en de ontnuchtering bleef niet uit. Ret revolutionaire
syndicalisme is in menig opzicht als een tegenactie te beschouwen. Desniettemin heeft het stille verbond tusschen de Arbeiderspartij en het liberalisme ook vele gewicht in de schaal leggende
voordeelen opgeleverd. De suprematie van de Volksvertegenwoordiging boven de Lords is voorgoed verzekerd, de verzorging
van den ouden dag, het rechtsherstel voor de syndicaten, de
verzekering tegen ziekte en werkloosheid, de achturige arbeidsdag in de mijnen, de vaststelling der minimumsalarissen in vele
takken der huisnijverheid, 't zijn al groote overwinningen door de
democratie behaald. Ret gevaar van een alliantie met deRegeeringspartij ligt voor de Labour Party in de mogelijkheid van haar
inslapen en het dientengevolge opdoemen van revolutionaire
krachten, terwijl aan de andere zijde het Kapitalisme, steunend
op de gansche macht van den Staat, zooals bleek bij de stakingen
in Dublin en in Zuid-Afrika, op brutale manier aan het proletariaat zijn overmacht doet gevoelen. Ook op dit gebied is alles
nog onzeker, zwevend; dat echter allerwegen de krachten van
het Britsche proletariaat zich opmaken om te strijden voor
gunstiger levensvoorwaarden, en dat almeer de vastelandsbegrippen ook in Engeland ingang vinden, achtte de Pressense een
der merkwaardigste teekenen des tijds.
Ook lord Milner, de beruchte uit Zuid-Afrika's historie, heeft
zijn licht over de gewichtigste dingen van den dag laten schijnen in een boek dat den titel draagt: ,., The Nation and The
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Empire". Hem is het echter v66r alles te doen om de inwerking
en den terugslag van aIle problemen op de machtspositie van het
Britsche Rijk; want hij is een overtuigd imperialist. Naar hij
betoogt, is het Britsche ras verantwoordelijk voor het welzijn
van ongeveer 400 millioen menschen; "pax britannica" beteekent daarom handhaving van orde en rust in een belangrijk
deel der wereld. Een Rijk op federalistische basis, een groot
afzetgebied, een ideaal, - daarvan hangt de toekomst af van
het ras. Wat men in Engeland besluit met betrekking tot verschillende politieke en sociale quaesties, is in zijn beteekenis
niet beperkt tot de Britsche eilanden; het doet zijn invloed
gevoelen over een groot deel van het wereldrond. Daarin heeft
Lord Milner zeer zeker gelijk; en het is dan ook niet onnatuurlijl{, dat men in verschillende landen uitvoerig handelt over 't
groot belang voor schier heel de wereld van de machtige evolutie
in Engelands sociale en politieke leven.
In de ingenomenheid van de radicale geesten op het Europeesche vasteland met die evolutie ligt overigens niets verwonderlijks. Ze moeten het aanzien hoe de democratie die op
revolutionairen wortel stoelt, schier overal, althans in de Parlementen, met machteloosheid is geslagen. Men praat weI honderd
nit, maar schrijdt niet voort tot daden. Tot de voornaamste oorzaken hiervan behoort zeker ook het chronisch geldgebrek in
het steeds duurder wordend Staatshuishouden; en juist in dat
land, waar de Regeering de zuivere uitdrukking heet te zijn
van den volkswil, krijgt men het jammerlijkste beeld te aanschouwen van de onmacht om uit de grauwe theorieen tot
klare, doeltreffende practijken voorttevaren. Daarbij vergeleken
maakt het Engeland van tegenwoordig zeker een schitterend
figuur. Daar zit, hoe men ook over het radicalisme van Lloyd
George oordeele en zijn vaak onbesuisd optreden veroordeele,
spirit in de staatslieden die thans overzee het roer in handen
hebben. Ze weten wat ze willen, en verwezenlijken wat ze zich
ernstig voorgenomen hadden te doen. Maar vergeten mag niet,
dat de algemeene toestand nimmer zoo gunstig was als thans,
om met andere dingen aan te komen en nieuwe leuzen op te
heffen. Na den ongelukkigen oorlog tegen de Boeren, had de
door een Chamberlain en een Milner misleide natie vooreerst
genoeg van het .Toryisme; het radicalisme dat een ander geluid hooren deed, paste zich wonderwel aan bij den nieuwen
tijd; het won in 't Parlement een enorme meerderheid, en kon
zijn pakkende democratische beloften in daden omzetten, dank
zij den voorbeeldeloozen economischen voorspoed, die het goud
in de schatkist deed stroomen. Doch hoe luide de radicalen
hier en elders ook jubelen over het welslagen van de sociale
evolutie en de snelheid waarmee ze werd doorgedreven, het
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moet nog blijken of de natie er blijvend mee gebaat is en
of de zware belastingdruk op den duur geen schade doet aan
de volkswelvaart. Wat heden kan en mogelijk is, beslist niet
voor de toekomst. Terecht wees ook Bardoux er op, dat de
machine, die nu met volle kracht werkt, geen oogenblik haar
gang vertragen mag, of er treedt een stoornis in die allicht
zeer bedenkelijke gevolgen kan hebben. En als straks tijden
van nationalen tegenspoed volgen, of ook maar van minder
bloei voor handel en nijverheid, zal dan het Staatsbudget 't
gewicht kunnen blijven torsen van al de kostbare hervormingen
die reeds zijn ingediend en nog staan te komen?
De tegenstanders van het radicale regime dat thans den toon
aangeeft, putten zich uit in sombere profetreen over wat Engeland
in de toekomst te wachten staat. Voor de meerdere uitgave
van ongeveer 40-millioen pond sterling's jaars stellen ze het
radicalisme dat thans troef is, verantwoordelijk, en van Lloyd
George met name heet het, dat hij, meer dan ooit eenig kanselier
der Schatkist deed, 's lands geld en op onverantwoordelijke wijze
heeft weggegooid. Ook hierin schuilt zeker weer niet weinig
overdrijving; de millioenen, die nu in een of anderen vorm toch
aan de arbeidende klassen ten goede komen, konden slechter
besteed; maar feit blijft - en dat is te betreuren - dat Engeland nu geheel en aI, niet is afgegleden, maar afgestooten van
den gezonden en solieden grondslag van Self-help, waarop het
zich met zooveel rechtmatigen trots wist te handhaven ook toen
in vele andere landen reeds op allerlei wijze de hulp en bijstand
van "Vader Staat" was ingeroepen. En de snelheid van deze
transformatie, waardoor .het Engeland van thans een gansch
ander beeld te aanschouwen geeft dan het Engeland van v66r
tien jaren, verhoogt stellig niet het vertrouwen in de degelijkheid en voortreffelijkheid van de proefnemingen, waarmee Lloyd
George de natie meent te benedijen. Men kan te langzaam
opereeren, bij het verwezenlijken van een sociaal hervormingsplan, en dat was op 'tvasteland haast overal 't geval; maar
zooveel spoed als het Engelsche radicalisme er achter zette,
heeft ook zijn bedenkelijken kant. Wat eerst, als nieuwe gedachte,
dient in- en door te werken, moet niet van bovenaf met een
forsche handbeweging aan de natie als 't ware worden opgelegd.
En dit te minder, waar het volkskarakter voor zoo tal van jaren
in gansch andere sociale opvattingen heil 'en bevrediging gevonden had.

***
Wat het Engelsche radicalisme ook mee heeft, is, behalve
dan den grooten economischen bloei in het Moederland zelf,
de voorspoedige gang van zaken in Kolonien en Dominions,

566

BUITENLANDSCHE KRONIEK.

waar - vooral in de laatste - de banden met Old-England
steeds nauwer werden aangehaald en het gevoel van saamhoorigheid met het "groot-Britsche" Rijk steeds won in kracht.
Straks, op 24 Mel, zal men in heel het onmetelijk gebied, dat
schier de wereld omspant, weer den grooten vierdag vieren,
die als Empire-dag bekend staat. Voor ruim 15 jaren ontwaakte
de al-Britsche'idee met kracht, na de eerste tegenslagen in de
Boerenoorlogen. Kort v66rdien hadden ook gebeurtenissen plaats
gevonden die tot sterking der Rijksgedachte moesten bijdragen,
maar het doel niet bereikten; we noemen slechts Koningin
Victoria's diamanten jubileum en de door Joe Chamberlain
saamgeroepen derde Koloniale Conferentie. Slechts enkele
enthousiasten hielden toen de zaak warm, en propageerden de
denkbeelden, die nu hoe langer hoe meer veldwinnen. Op den
Rijksfeestdag ziet men thans talrijke scharen van feestelijk
getooide kinderen in Canada en Australie, op Nieuw-Zeeland
en in Zuid-Afrika, maar ook in het Vereenigd Koninkrijk zelf,
er als 't ware getuigenis van afleggen, dat het jongere geslacht
met geestdrift voor de Britsche Rijksgedachte is bezield.
Die omkeering in de volksopinie is in hoofdzaak aan drie
mannen te danken: aan Joseph Chamberlain, aan lord Milner
en aan lord Roberts. De conferentie voor de Rijksverdediging
in 1909, de totstandkoming der Zuid-Afrikaansche Unie, de
instelling der zoogenaamde Imperial Conference, als een conferentie
van alle tot het Britsche Rijk behoorende regeeringen, de toelating der Koloniale ministers bij de debatten over de buitenlandsche politiek, en niet minder de snelle organisatie van de
landsverdediging in Australie en Nieuw Zeeland, zijn als zoovele merkteekenen in de geschiedenis van de nauwe aaneensluiting der vroeger zoo losse deelen van het Britsche Rijksvcrband.
Terecht kon indertijd de toenmalige minister-president van
de Australische Commonwealth Fisher er nadruk op leggen, dat
de diepere vaderlandsliefde (wider patriotism) die de bevolking
der overzeesche landen bewoog om haar plichten en verantwoordelijkheden tegenover het Rijk na te komen, een der
heuglijkste teekenen was voor de toenemende veiligheid en
welvaart in het gemeenschappelijk Vaderland. "Vertrouwen
wekt vertrouwen. En althans in de vrije Kolonien is de autoriteit
der Kroon thans beter dan ooit verzekerd".
Dat dit geen ijdel zeggen was, bleek weI hieruit, dat juist
de democratische Dominions overzee tot een krachtsinspanning
op militair gebied bereid bleken, die den Engelschman zelf,
afkeerig als hij is van 't brengen van persoonlijke offers voor
de defensie des lands, tot beschaming strekt. Met name Australia
heeft niet alleen op oorspronkelijke wijze het systeem van een
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algemeene militaire opleiding toegepast, maar ook flinke schreden
gezet op den weg om zich een sterke vloot te verschaffen. De
uitgaven voor de landsverdediging zijn er, per hoofd der bevol king gerekend, al weinig lager dan die in het muederland.
Wellicht nog krachtiger, met meer geestdrift voor de Empiregedachte, komt Nieuw-Zeeland voor den dag. Men wenscht daar
voor alles een sterker zeemacht, met medewerking der Britsche
admiraliteit, en anders zelfstandig. Want, zoo sprak dezerdagen
de eerste minister Massey in een rede te Tearoha: De Stille
Oceaan zal het stormcentrum van de toekomst worden, en we
moeten al het mogelijke doen, onl in deze wateren ODS de
maritieme oppermacht te verzekeren. In Canada hebben de
scherpe parlementaire debatten over de Vlootwet wel getoond,
hoezeerde Rijksidee daar alle andere politieke vragen beheerscht;
en al is het ook, dat het Parlement de indertijd door zijn eersten
minister Borden toegezegde bijdrage van de Dominion voor de
Britsche admiraliteit verworpen heeft, - daarbij golden voor
de liberale oppositie meer overwegingen van binnenlandsche
politick, dan tegenzin om aan de versterking der Rijksvloot
mee te werken. Men wil weI Dreadnoughts bouwen, maar die
moeten dan een zuiver Canadeesch eskader vormen, dat niet
elders hoeft dienst te doen. Zelfs in de Zuid-Afrikaansche Unie
openbaart zich een nieuwe geest. Men weet hoe ook Botha zich
heeft uitgesproken voor een proportioneel meedragen aan de
lasten der Rijksverdediging. Hier staat de zaak echter eenigszins anders dan in de oude Dominions, waar de bevolking, van
huis uit, overwegend Engelsch is en de inrichting van het
Staatshuishouden reeds zoo goed als voltooid mag heeten. In
Zuid-Afrika moeten nog allerlei problem en van binnenlandsche
politiek opgelost en vooral de scherpe punten der rastegenstellingen meer afgeslepen; maar het teekent toch, dat ook
daar de belangstelling in de groote Rijksvragen voortdurend
toeneemt.
Ret mag zeker een voor Engeland verblijdend verschijnsel
worden geacht, dat jonge en krachtige natien, met reusachtig
landbezit voor hun expansie, dus de Empire-gedachte aankleven
en met hun Britsche zeden en tradition als een getrouwe afspiegeling zijn van het oude Moederland, dat zich in zijn kinderen verjongt. Had het er vroeger vaak den schijn van, of de
oude kolonien, nu zelfstandige Dominions, eens, tot volle kracht
gerijpt, het voorbeeld der Amerikaansche Unie zouden volgen,
nu zien we, integendeel, hoe ze zich al nauwer bij het
moederland aansluiten uit welbegrepen eigenbelang. Maar
Engeland heeft uit die catastrophe ook geleerd: niet meer de
kleine, egotstische opvattingen van een lord North, maar de
forsche lijnen van een Burke zijn richtsnoer geworden voor
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Brittanje's koloniale politiek. En niemand minder dan de oudpresident Taft heeft onlangs te Toronto, aan een tafelrede in
de Empire-club, op warme wijze hulde gebracht aan de prestaties van Engeland als koloniale Mogendheid.
Dat nu de radicale evolutie in het Moederland tot moeilijkheden in of met de zelfstandige Dominions zal aanleiding geven,
is niet weI aan te nemen; kan althans niet op dezen of dien
grond worden voorspeld; maar anders staat het met Engelands
grootste kolonie, het keizerrijk Indie, met zijn 300 millioen
inwoners van geheel ander ras. Bardoux was allicht wat te
optimistisch in zijn beweren, dat de agitatie daar thans geen
gevaarlijk karakter meer draagt. Men moge weinig of niet meer
hooren van revolutionaire aanslagen, de emancipatiebeweging
grijpt thans veel wijder om zich heen dan vroeger ooit. Verklaarde niet nog oniangs een schrijver in de Times, dat men
weI terdege van een Indisch gevaar spreken moet, en de agitatie
zich veel minder openbaart in daden van geweld, gelijk vroeger,
maar meer in de arglistige pogingen om de inlandsche troepen
tot trouwbreuk te brengen en van de scholen en colleges broeinesten van oproer te maken? Er kan, zoo beweerde deze kenner
van den toestand, niet te veel op gewezen worden, dat er in
Indie invloeden aan 't werk zijn, die op een gegeven oogenblik
tot de meest verrassende resultaten kunnen leiden in een land,
dat zoo onderhevig is aan vlagen van opwinding, die zich met
groote snelheid voortplant.
De vraag is dikwijls gesteld, waarop toch Engelands heerschappij in Indie berust? Hoe komt het, dat een reiziger in
het gansche reusachtige gebied de stevige hand der Britsche
regeering speurt, ofschoon het aantal blanke troepen - de
eenigen waarop Engeland onvoorwaardelijk vertrouwen kan er niet grooter is dan 75.000 manschappen, met 6300 officieren?
Terecht heeft lord Curzon eenmaal gezegd: wij Engelschen zijn
in Indie niet meer dan een weinig schuim op een onpeilbaren,
donkeren Oceaan. En dat het desondanks bij de handhaving
van het Britsche oppergezag op geheel natuurlijke wijze kan
toegaan, vindt weI in de voornaamste plaats zijn oorzaak in de
politi eke onverschilligheid van de groote massa des yolks. 80
a 90 % der bevolking zijn akkerlieden uit de laagste klasse,
wier levenseischen niet verder reiken dan de voorziening in
hun dageIijksche nooddruft en die er reeds honderdtallen van
jaren aan gewend zijn om door schier despotisch gezag geregeerd
en - verdrukt te worden. En de gedeeldheid des volks in allerlei
nationaliteiten, kasten, religien en taalstammen, die elkander
niet verstaan en wier onderlinge afkeer grooter is dan de haat
tegen den gemeenschappelijken heer, maakt het den Engelschen
gemakkelijk om den ouden stelregel van het "Verdeel en heersch"
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in praktijk te brengen, waarmee eens ook de Romeinen hun
wereldrijk hebben gegrondvest. Meesterlijk spelen ze Yolk tegen
Yolk, religie tegen religie, kaste tegen kaste, Vorst tegen Vorst
nit, waarbij ze er met nauwgezetheid tegen waken om in de
godsdienstige vragen zelf partij te kiezen of oer-oude zeden
aan te randen. Daarbij mag ook niet vergeten, dat de Engelschen
op het gebied van organisatie en bestuur voorbeeldig werk te
zien geven. Algemeen wordt erkend, dat de Indian Civil Service
over het beste beambtenmateriaal der wereld beschikt, en ook
zal niemand tegenspreken, dat de Britsche heerschappij, over
't algemeen, land en Yolk in Indie ten zegen is geweest. Een
enkel cijfer spreekt hier boekdeelen: in 1800 bedroeg de bevolking niet meer dan 100 millioen zielen, terwijl ze nu op 315
millioen wordt gesteld. Deze sterke aanwas is het eenvoudige
gevolg van den vrede en van de zekerheid van leven en
eigendom, die Engelands heerschappij in deze eeuw aan het
grootste deel van Indie gewaarborgd heeft; een toestand als
men daar voordien nimmer heeft gekend. Ret spoorwegnet komt, wat het aantal kilometers betreft, reeds dat van
Engeland nabij; het kanalisatiesysteem overtreft alles wat men,
in dit opzicht, in andere landen vindt; voor het onderwijs en
voor de openbare hygiene wordt kostelijk gezorgd; er is een
solied muntwezen geschapen, een zeer goedkoop werkende
post- en telegraafdienst ingesteld; en aan het Yolk is een rechtspleging geschonken die, ondanks al haar gebreken, veel beter
is dan wat de Indiers ooit vroeger hebben gehad.
En toch doortrilt thans een algemeene onrust het land en
heerscht er onmiskenbaar een stijgend gevoel van antipathie
tegen de Engelsche heeren. Er is ontwaking gekomen in den
sluimerenden volksgeest, en natuurlijk richt zich die in de eerste
plaats tegen de overheerschers van ander ras. Allerlei verschijnselen, die geen rechtstreeksch verband houden met de revolutionaire beweging, waaronder vooral de opkomst van een
half-geleerd proletariaat, hebben veranderingen teweeg gebracht,
waarvan vijf jaren geleden nog niet werd gedroomd. De plotseling gewijzigde houding der Mohammedanen kan als voorbeeld
dienen; want wie had v66r vijf jaar kunnen denken aan de
mogelijkheid van het huidig agressief optreden van vele der
jongere Mohammedanen of aan hun saamgaan met de gehate
Hindoes voor de vrijmaking van Indie ? Deze emancipatiebeweging, die zich trouwens overal in Azie baan breekt en de
lens opheft van: Azie voor de Aziaten, kan en zal de regeering
natuurlijk zorge genoeg geven, maar er zijn ook nog ernstige
factoren van economischen aard, die bij de oplossing van de
problemen der toekomst zich doen gelden. Daartoe behoort weI
allereerst de ontzaglijke volksvermeerdering. Indie is in vele
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streken, en juist in de vruchtbaarste, zoo overbevolkt, dat de
bodem de opgezetenen in gunstige jaren nog ternauwernood
voeden kan; in ongunstige jaren niet meer. Zoo heeft men in
Indie telkens weer met periodieken hongersnood te kampen. De
Engelschen doen daartegen wat ze kunnen ; met name zijn ze er op
uit, om door besproeiingswerken woeste gronden in vruchtbaar
bouwland om te zetten. Doch hiermee bewegen ze zich eigenlijk
in een vicieuzen cirkel: op het nieuwe land vermeerdert de
bevolking des te sterker, en zoo staat men binnen kort ook
daar weer voor het probleem der overbevolking. En nu is er
weI een middel om in dezen noodstand te voorzien. Dat middel
ligt hierin, dat men ook Indio aan de noodige industrie helpt,
maar het Britsche belang gaat juist een anderen kant uit.
Misschien is het weI een der donkerste punten in de Engelsche
heerschappij, dat 'men van Indio steeds meer een landbouwstaat
heeft gemaakt, om het land maar met Engelsche fabriekswaren
te kunnen overstroomen. Ter stuiting van dit kwaad hebben
eenige Indische enthousiasten een poging aangewend om, zonder
hulp van Engelschen, zelfs in concurrentie met hen, een
nieuwe eigen Indische niiverheid in het leven te roepen. Dat
is de vaak genoemde Swadeschi-beweging. Swadeschi beteekent:
in het eigen land gemaakt; maar vooralsnog heeft deze beweging, reeds uithoofde van gebrek aan kapitaal, aan organisatie
der massa en aan de noodige industrieele capaciteiten, weinig
resultaat opgeleverd, en dit zal, gelet op de politiek die de
Regeering voIgt, ook weI het geval blijven.
Van de gevaren rondom, die Engelands machtspositie in Indie
bedreigen, zwijgen we thans, evenals van de militaire problemen, die de veiligheid van het Moederland zelf raken. We hebben
het enkel over de sociale en politieke evolutie die Brittanje
doormaakt, en de gevolgen, die dit ook voor het Indische Rijk
kan hebben. Bardoux noemde die evolutie phenomenaal; een der
gewichtigste gebeurtenissen waarop in dit tijdsgewricht te wijzen valt. 't Zij zoo; maar we blijven van oordeel, dat het nieuwe
regime nog te kort duurt, om nu reeds te juichen in den zegen
dien de radicale zwenking aan land en yolk zou hebben gebracht. En of de nieuwe koers ook aan Indie iets nieuws en
iets goeds zal brengen? Dit dient afgewacht. Kenners van den
toestand beweren, dat de voornaamste problemen daar onoplosbaar zijn en blijven; en daarom kan, moge het gevaar voor
Engelands positie al niet acuut zijn, de toekomst niet dan met
bange zorge worden tegemoet gezien. Maar dit neemt
natuurlijk niet weg, dat Engeland tegenover zijn Indisch rijk
een hooge roeping en taak heeft te vervullen, op een manier,
die een yolk van manlijke kracht waardig is. Zooals Lord
Curzon, voormaals onderkoning van Indie, het eenige jaren
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geleden uitsprak in een te Edinburg gehouden voordracht over
Indie's positie in het Britsche wereldrijk: "Indie blijft zoo voor als
na de grootste toetssteen van het Britsche karakter en den Britschen heldengeest; het komt er maar op aan, met hoogen moed
en krachtig, ernstig zelfvertrouwen voorwaarta te schrijden en
tot den einde toe te volharden".

LEESTAFEL.

Philosofie der Religie in Grondlijnen, door D r. A. H. de H art 0 g.
Eerste stukje. (Inleiding). -

Uitgave A. H. Kruyt, Amsterdam.

De werklust en de werkkracht van Dr. de Hartog dwingen eerbied af.
Er zijn weinigen, die genoegzame sterkte van geest en lichaam bezitten,
om te arbeiden als hij; en nog kleiner is het getal van hen, die als deze
kloeke spreker en schrijver door een inwendigen drang worden voortgedreven, om hunne overtuiging aan anderen aan te prijzen en als in hen over te
storten. Reeds de ambtelijke arbeid in eene groote stadsgemeente eischt
veel van zijn tijd en zijne kracht; maar hij weet er toeh mede te verbinden
het houden van lezingen, voordrachten en cursussen over allerlei onderwerpen van theologischen en philosophischen, van litterairen en aesthetischen aard; hij houdt de lectuur bij en zet zijne studie voort; hij redigeert
een tijdschrift en geeft brochures en boekwerken uit. Nauwelijks waren
de Aanvullingen op Calvijns Institutie voltooid, of de aankondiging bereikte
ons reeds weer, dat er een lijvig werk van zijne hand verschijnen zou over
een onderwerp, zoo belangrijk als de wijsbegeerie van den godsdienst, En
nauwelijks hadden wij van die aankondiging kennis genomen, of het eerste
stuk van dat werk lag reeds op onze schrijftafel.
Achter zulk een arbeidsdrang moet eene soort van vocatie liggen, het
besef eener taak, die men als van hooger hand opgelegd voelt, en die
de geroepene volbrengen moet met opoffering van aIle rust en in weerwil
van allen tegenstand. Dr. de Hartog wordt inderdaad door zulk een besef
gedragen en voortgestuwd. Hij heeft een inzicht gekregen, dat hem geen
rust laat, dat hij verkondigen en verdedigen moat, en waarvan hij zoo
velen mogelijk deelgenoot wil maken. Meermalen spreekt hij dit in ziine
openbare voordrachten uit, en in het boven geciteerde werk lezen we op
bladz. 43 in denzelfden geest: "V andaar dat wij laatstgenoemde (n.l, de
visie van de nieuwe wijsbegeerte) telkens weer naar voren keerden en
dit, zij het ook tevergeefs, zullen blijven doen, totdat de Theoloog ernst
maakt met de hem toevertrouwde wetenschap door in het zweet zijns
aanschiins te gaan bestudeeren wat de openbaring Gods ook in de
bezinning van het algemeen-menschelijk wijsgeerig denken der laatste
eeuw den Theoloog te zeggen heeft",

LEESTAFEL.

573

Deze aanhaling doet tegeliik zien, onder welke bekoring Dr. de Hartog
gekomen is. De visie der nieuwere wijsbegeerte heeft zijn zielsoog geboeid
en ziin geest in verrukking gebracht. Door middel van de wijsbegeerte,
die in Kant, Hegel en den lateren Schelling, in Schopenhauer en Von
Hartmann hare superieure tolken vond, wil Dr. de Hartog de scherpe
tegenstelling verzoenen, die overal, maar vooral hier te lande, tusschen
wetenschap en geloof bestaat. Door haar wil hjj de hedendaagsche wetenschap bevrijden van haar eenzijdig empirisme en subjectivisme, van haar
geleerdheid en speciaal-studie, om ze op te heffen tot de hoogte van de
idee; en door haar wil hij tevens den godsdienst en de theologie, met name
de Gereformeerde theologie, afbrengen van haar onhoudbare grondstelling,
om "de Schrift zonder meer a1s onfeilbaar en feilloos object van Goddelijk
gezag" te aanvaarden (bl, 11-15), en a1zoo haar nopen tot eene a1gemeene principieele herziening (bl, 35).
Van dit standpunt ondernam Dr. de Hartog nu ook de bewerking van
deze "Philosofie der Religie in Grondlijnen". In het eerste stuk, dat de
Inleiding bevat, komen achtereenvolgens ter sprake: de rechtvaardiging
en verk1aring van den naam (bl, 1), het object en de taak van deze
philosophie der religie (bl, 2), de verhouding van religie en philosophie
(bl, 22), het wezen en de taak der theo1ogie (bl, 29), het onderscheid
tusschen het object der theologie en dat der "Religionsphilosophie" (bl, 37),
de vraag, of de wijsbegeerte van den godsdienst eene theo1ogische of eene
philosophische wetenschap is (bI. 51), terwijl ten slotte (bl. 54-60) hef
plan voor heel het werk wordt aangegeven. Na dit eerste stuk zal er
een tweede stuk volgen, waarin geene lange en breede historie, maar eene
karakteristiek van de groote godsdiensten zal worden gegeven. Een derde
stuk za1 een overzicht bieden van het wijsgeerig denken aangaande de
religie. En in het vierde en laatste stuk zal de geachte Schrijver zijn
eigen stelsel uiteenzetten.
Wat dit stelsel, althans in algemeene trekken, inhouden za1, valt voor
wie Dr. de Hartog nit zijne lezingen en geschriften kent, niet zoo moeilijk
te bevroeden. Het wijsgeerig standpunt, dat hij inneemt en ook in deze
Inleiding telkens (vooral bl. 40) aangeeft, wijst duidelijk de richting aan,
waarin zijn denken zich beweegt en hemzelven voortdrijft. Bovendien
teekent zij zich reeds in deze Inleiding daarin af, dat zij tusschen het
Woord Gods in en buiten de Schrift (bl, 3, 30, 33), tusschen revolutie en
revelatie (bI. 5), tusschen a1gemeene en bijzondere openbaring (bl. 16)~
tusschen Babel en Bijbel (bl, 18), tusschen de godsdiensten en het Ohristendom (bI. 18), tusschen natuur en genade (bI. 19), tusschen gelooven en
weten of begrijpen (bl, 23, 31, 50) overgangen en bemiddelingen zoekt,
tengevolge waarvan het Christendom niet naast, veelminder tegenover,
maar als de synthese en vervulIing boven alle godsdiensten komt te
staan (bI. 18, 39). Het Woord Gods, de bijzondere openbaring, het "Christusbeginsel", de regeneratie, de "wederbarende Ohristus-potentie" werkt ook
buiten de grenzen der Schrift en van het historisch Christendom
(hI. 17, 19, 34, 37). En dienovereenkomstig omschrijft Dr. de Hartog

het object der ware Christelijke, Gereformeerde Theologie als de "orga-
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nische Zelfmededeeling Gods, de wederbarende inwerking van Gods Geest,
gelijk deze naar zijn Wi! en Wijsheid het rijk der Herschepping
boven-, tegen-natuurlijk, negatief-affirmatief doorvoert in het rijk der
Schepping" (bl. 36).
Maar het zou misschien onbillijk zijn tegenover den Auteur, om hierop
thans reeds dieper in te gaan en deze zijne uitspraken aan critiek tet
onderwerpen. Hij heeft er recht op, dat hij ziine gedachten over dte
inderdaad hoogst belangrijke en zeer actueele vraag naar de verhouding
van het Christendom en de godsdiensten eerst ten volle uitspreke en
toelichte. Daarom wachten wij de verschijning van de overige deelen
van zijn arbeid met groote belangstelling af.
Amsterdam.

-

Dr. H. BAVINCK.

Dr. R. H. Woltjer, Bet Woord Gods en het Woord der MenlJchen.
Utrecht, G. J. A. Ruys, 1913.

Op ongewoon royale wijze is dit boek van bijna 400 bIz. uitgegeven:
keurig papier, duidelijke letter, breede marge. Al moge deze wijze van
uitgave er aan herinneren, dat het hier gebodene gegroeid is uit eene
oratie, de inhoud van het werk is met het uiterlijke niet in tegenspraak.
Het is een degelijk bewerkt boek, zeer helder en dikwijls boeiend geschreven, met een rijken schat van literatuur-opgaven in de aanteekeningen,
en een kloek betoog leverend voor de beide stellingen, door den schrijver
in 1910 op den "Universiteitsdag" te Rotterdam verdedigd. Deze stellingen
lui den aldus:
I. Wetenschappelijke bestudeering van het Woord Gods kan tevens
trekken tot beter verstand van de nieuwe gegevens betreffende de heidensche Oudheid, die door de onderzoekingen van den laatsten tijd aan
het licht gebracht zijn.
II. Omgekeerd kan de nadere kennis der Oudheid, welke de tegenwoordige tijd verschaft, leiden tot vermeerdering van het wetenschappelijke
inzicht in de H. Schrift.
Het boek, dat eene breede uitwerking is van het nit den aard der zaak
beknopt referaat, is thans in 3 hoofdstukken verdeeId, maar het derde,
dat tot titel heeft "De nieuwe ontdekkingen en het Woord Gods", en dat
de eerste stelling toelicht, vormt den eigenlijken inhoud van het v66r ons
liggende geschrift (bI. 54-398).
Hoofdst. I geeft een kort overzicht van de ontdekkingen (monumenten,
opschriften, papyri, ostraka), die de kennis der Oudheid zoo aanmerkelijk
hebben uitgebreid.
Hoofdst. II wijst er op, hoe de Schrift historisch is geworden, historie
geeft en op bronnen rust, zoodat de bestudeering van de geschiedenis der
kultuur van het menschelijk geslacht, voor zoover het tot de Schrift in
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betrekking staat, licht moet geven bij het onderzoek der Schrift. Prof. W.
geeft hier een paar voorbeelden van de beteekenis der nieuwe vondsten
voor de studie van het N.-T., maar waarschuwt tevens tegen overschatting,
alsof eerst nu de eigenlijke inhoud der Schrift zou kunnen .worden
verstaan.
Hoofdst. III zet allereerst tegenover het religionsgesehiehtliehe en het
methodistisehe standpunt (gekensehetst als het nivelleerende en het isoleerende) het Gereformeerde uiteen. Deze uiteenzetting had ik, nu het
referaat, gehouden voor een kring van geestverwanten, uitdijde tot een
boek, dat allerlei kringen wil bereiken, wel wat breeder willen zien. Kan
men, waar in belijdenden kring de eenige beteekenis der Sehrift ter sprake
komt, van uitvoerige bespreking afzien met een: "Gij hebt het niet noodig,
en de anderen overtuigt het niet" (bI. 85), onder de "anderen", die, hoop
ik, dit boek zullen lezen, zullen er ook zijn, die juist hier gaarne iets
meer gehoord hadden.
Na te hebben aangegeven, op welke wijze de Sehrift de historie
besehouwt, inzonderheid om de Einheitliehkeit dier besehouwing te doen
uitkomen (een. betoog, meer breed dan treffend), komt dan het gedeelte
van het boek, dat de grootste plaats inneemt: een overzieht van de
gesehiedenis der oudheid op grond der nieuwe ontdekkingen, welke
gesehiedenis dan in verband gezet wordt met de gesehiedbesehouwing
der Sehrift. Hier trekt, met een kennis en een belezenheid, die bewondering afdwingen, de sehrijver de lijnen, welke loopen door de historie
van de 15e eeuw v66r Christus tot aan de periode van de volheid der
tijden. Het is haast onnoodig te zeggen, dat hier voornamelijk gehandeld
wordt over het Hellenisme, over alles wat het Hellenisme voorbereidde
en over de groote beteekenis van de Hellenistisehe kultuur voor de verbreiding des Christendoms.
Moge dit overzicht van den rijken inhoud voldoende zijn om te doen
beseffen, dat ons hier een werk van meer dan gewone en van zeer
actueele beteekenis gegeven is!
Den Haag.

DR.

A.

TROELSTRA.

G. D. H e u v e r, J ezus' onderricht over privaatbezit. Uit het
Enge1sch door J. E. v. d. P. - Nijkerk, Callenbach 1913. 205 blz,
Men weet, van hoeveel beteekenis het is voor onze christelijk-soeiale
aetie, om een zuiver beeld te hebben van de houding, door Jezus aangenomen tegenover de sociale vragen van zijn tijd, Men weet ook, hoe moei1ijk het is, zu1k een zuiver bee1d zich te verwerven, omdat aller1ei los
gegrepen woorden OV"6! "zoeken van het Koninkrijk Gods allereerst" of
"het niet-kunnen-dienen van God en mammon" en vele andere dienst doen
als "Schlagwort" of leuze, nu naar rechts dan naar links.
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In dit boek wordt uitvoerige teekening gegeven van de wereld, waarin
Jezus optrad en zoodoendede achtergrond verkregen, waartegen zijn
woorden en gedragingen klaarder uitkomen kunnen. Pikante beschouwingen zijn er, als over "het vooruitstrevend conservatisme van J ezus",
Interessante onderzoekingen over de plaats, die door J ezus aan de kerk,
de christelijke gemeenschap wordt toegekend voor de omvorming van
de maatschappij. Een - trouwens onmisbare - bespreking van de vraag,
of J ezus de economische toestanden beteren wilde, dan of Zijn doel elders
en hooger lag; waarbij de nieuwe vraag zich opdoet, of Hij het werk, dat
Zijn eigenlijk doel niet was, heeft ter zijde gelaten, dan of Hii toch aan..
wijzingen heeft geschonken, die voor ons van groote beteekenis blijven.
Een boek, dat studie-resultaten geeft en tot nieuwe studie aanspoort.

S. d. B.

D s. J. K 0 k, Bijbelsche Tucht in Huis, School en Kerk. - Kampen.
J. H. Rok.
Een paar [aar geleden heeft Ds, Kok een referaat gehouden voor de
N ationale Vereeniging voor Gereformeerd Voorbereidend Hoeger Onderwijs over de "Bijbelsche tucht bij het Gereformeerd onderwijs"; later sprak
hij op een vergadering van Christelijke onderwijzers over de vraag: "hoe
moet volgens den Bijbel de tucht zijn in de Christelijke school]" Daar die
referaten, naar de schrijver meent, niet altijd recht verstaan zijn en wanbeg rippen omtrent de tucht in bijbelschen zin algemeen zijn verbreid, gaf
hij zijn beschouwing volledig uit,
Ds. Kok heeft groote bezwaren tegen de ruime opvatting van het begrip
tucht, zooals die in aIle opvoedkundige werken wordt voorgestaan. Hij wil
't woord aIleen gebruiken in den bijbelschen zin van "kastijding"; zoowel
eenerzij ds de goedkeuring of aanmoediging en de omgang met ouders en
onderwijzers, als anderzijds de straf hoort in 't begrip tucht niet thuis.
Vooral tucht en straf zijn scherp te onderscheiden. Tucht - d.i, vermaan
met woord en daad is mediciin voor geestelijk-kranken, in
oorsprong aard en doel iets anders dan straf; deze toch is herstel
del" geschonden rechtsorde. In huis en school kan van straffen aIleen dan
sprake zijn als de huis- of schoolorde is overtreden; maar als het kind
zondigt tegen de geboden Gods, moet tucht geoefend, niet gestraft worden.
(Aan de lichamelijke kastij ding hecht hij daarbij wel te groote waarde.)
De tucht in huis en school is in wezen geheel dezelfde als die in de
kerk. Uitvoerig zet de schrijver uiteen, dat de tucht in de kerk een
instelling is van J ezus' vergevende en reddende liefde.
Ik denk niet dat het betoog van den schrijver, wat de hoofdzaak
betreft, vele lezers zal overtuigen. WeI zegt hi] uitnemende dingen, maar
zijn aanval tegen de opvatting van het woord tucht is niet vrij van
begripsverwarring; zijn heftig verzet tegen de ruimere opvatting van
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het begrip tucht, naast de engere, rechtvaardigt hij niet; de strenge
scheiding tusschen overtredingen waarop straf, en overtredingen waarop
tucht moet volgen, is niet vol te houden; en vooral, een beschouwing
omtrent de straf had niet mogen ontbreken. Zijn ouders en onderwiizers
vaak niet verplicht, een kind te straffen dat de wet Gods schond ~ Als
daarin het recht wordt hooggehouden en de vergelding zich uitspreekt,
kan dan ook dit niet het kind tot berouw brengen, [a is dit niet wezenliik
een der elementen van de straf, m. a. w. komt in de ~traf niet naast'
het recht Gods ook Zijne lief de uit~ Is het verschil tusschen tucht en
straf niet o. a. dit, dat in de tucht het ethische element een grootere, in
de straf een kleinere plaats inneemtf Wie tucht en straf zoo scherp
tegenover elkaar stelt, mag niet nalaten deze en dergelijke vragen onder
de oogen te zien.
Dit alles neemt niet weg, dat de poging om ons inzicht in het wezan
der tucht te verhelderen, aIleszins loffelijk is, vooral daar de schrijver
niet de platgetreden paadjes der paedagogische handboeken volgt, Daarom
zij zjjn boek aan veler lezing en overdenking aanbevolen.
DR. H. A. WESTSTRATE.
Zetten.

Dr. W. J. A a Ide r s, Groote Mystieken. Tweede serie. Bruno,
S. Teresa, Bohme, Mad. de la Motte-Guyon, Tersteegen, Novalis.
6 stukken. I Bruno. - Baarn, Hollandia-Drukkerij 1914.
Op verzoek van de Directie der Hollandia-Drukkerij Iaat ik een tweede
reeks "Groote Mystieken" volgen, die bestemd is in den loop van dit j aar
in 6 stukken te verschijnen. Met Ruusbroec had ik een zeker einde bereikt.
De middeleeuwen vormen den tijd der min of meer einheitliche mystiek. De
16e eeuw is de periode der ontbinding, die tot onzen tijd voortduurt en waarin vooral 3 stroomingen uiteen - vaak ook dooreen - loopen: de renaissance, de R. Catholieke Kerk, het Protestantisme.
Van zelf kies ik nit elke van doze een of meer representatievo figuren:
Bruno is de man der renaissance nit het land der renaissance bij uitnemendheid: Italie. Teresa, de heilige van Spanje, vertegenwoordigt de R. Catholieke vroomheid in hare herleving. Biihme is de Duitscher, van Lutherschen
huize, maar van speculatieven geest.Mad. Guyon leidt de mystiek in het
Frankrjjk van Lodewijk XIV tot de uiterste grens der R. Catholieke Kerk.
Tersteegen behoort tot de Gereformeerde zijde van het Protestantisme. Hij
woont, ook geestelijk, dicht bij onze grenzen. Ten slotte vormt Novalis het
.evende verband tusschen de mystiek en de romantiek, ook zooals deze in
onzen tijd opbloeit.
Met hem laat zich de tweede reeks "groote" mystieken gevoeglijk sluiten,
Zij, die volgen, komen m.i, eigenlijk nog slechts als "moderne" in aanmerking.
W. J. A.
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Boeken van wi;jsheid en schoonheid. Uren met Spinoza, door Dr. J.
D. Bierens de Haan. Hollandia-Drukkerij, Baarn.
Dr. Bierens de Haan is een uitnemend kenner van Spinoza, en hem was
deze uitgave dus zeer wel toevertrouwd. Over het leven en de persoon
van Spinoza zegt hij zoo ongeveer niets, maar geeft, na een duidelijk
expose van diens stelsel, goed gekozen citaten, voornamelijk uit de Ethica.
Een belangwekkende brief, waarin de wijsgeer zich verdedigt tegen de
beschuldigingen, welke men hem naar het hoofd slingerde, besluit het boek.
Wie Spinoza wil Ieeren kennen, vindt hier en in de andere geschriften
van Dr. Bierens de Haan een goede inleiding. Hij bedenke echter, dat dit
werk zonder critiek het stelsel van Spinoza geeft, en een echte Spinozist
aan het woord is. Het zou interessant zijn een beoordeeling van dit systeem uit
Christelijk oogpunt te geven. We herinneren aan de artikelen van Dr. B.
Wielenga over "Calvinisme en Spinozisme" in den' eersten jaargang van
dit tijdschrift.
DE M.

Ibsen's Brand. Met nabetrachting, door Dr. I s. van D ij k.
Groningen, P. Noordhoff, 1913.
Het heeft onder ons zoo langzamerhand de waarde van een axioma of
van een geloofsartikel gekregen dat Prof. van Dijk behoort tot de fijnste
geesten van deze planeet; en daarom was er b.v, een paar jaar geleden
zulk een welgemeende verontwaardiging toen een welbekend letterkundige
op ongemeen onheusche wijze tegen hem aanbonsde; tot schade voor zijne
eigene reputatie, maar hoogst waarschijnlijk zonder nadeel voor zijn maag.
De uitgave der drie lezingen, door Prof. van Dijk in Amsterdam gehouden,
komt onze ingenomenheid met dezen hoogleeraar nieuw voedsel geven.
We hebben hier de rijpe vrucht van veel lezen en veel nalezen, van veel
denken en veel nadenken, enkele der vraagstukken, waarmede het christendom in onzen tijd in aanraking komt of brengt, worden hier belicht,
en soms tot hunne juiste afmeting teruggebracht. Het geheel brengt
onderwijzing die "in de rechtvaardigheid is"; en "uit de onpartijdigheid"
van een eigen, diep, geestelij k leven.
De heer Van Dijk heeft deze lezingen over Ibsen's "Brand" in den
winter van 1912/13 gehouden in Amsterdam; en heeft daar een belangstell end en talrijk gehoor gevonden, hetgeen bij het drukke leven in onze
groote steden bezwaarlijk en zeldzaam begint te worden. In de eerste
lezing bedoelt hij den ruggegraat van het stuk z66 duidelijk ons v66r te
stellen, dat..... wij komen te staan vlak voor een groote moeilijkheid.
En dit gelukt hem. "Brand trekt ons onweerstaanbaar aan, en stoot ons
misschien nog sterker af. Het doet zoo goed, iemand te ontmoeten die
onomkoopbaar is; hij maakt den indruk van sterkenden Noordenwind.
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Maar als die Noordenwind slagregen wordt, of verpletterende hagelslag,
- wat dan?
In de tweede lezing bespreekt hij dan de moeilijkheid en geeft zijne
oplossing van de kwestie. Het geheele stuk, zegt Prof. v. D., graviteert
naar de slotscene, waar de "heilige Dom" van Brand aan het eind ineenstort.
Brand is een door en door eerlijk idealist. In de wereld heeft hij den strijd
te voeren tegen "Leichtsinn, Stumpfsinn, Wahnsinn"; - doch in dezen
strijd ontbreken hem twee dingen, Ie. de kennis van het eigen hart;
2e. echte liefde en wezenlijk medelijden met de ellendige zondaren. Deze
gebreken zijn de klippen waarop de eerlijke worstelaar strandt. Van de
hoogte zijner "selbstherrliche" kracht stort hij dan neer in de diepte van
berouw en verbrijzeling, om ten slotte rust te vinden in de armen des
Verlossers.
Ziedaar, in korte woorden, de meening van dr. Is. van Dijk over Ibsen's
Brand. Sommigen der Groningsche professoren waren het daar niet mede
eens; - en in de hoop om de kwestie uitgemaakt te zien, schrijft de heer
Van Dijk aan den dichter zelven. Eenvoudiger kan het niet! Toch heeft
hem deze diplomatie van den kouden grond niet gebaat; want hij ontving
per keerende post uit Christiania een visitekaartje, (groot formaat)
"Dr. Hendrik Ibsen kann grundsatzlich Ihre freundliche Frage leider nicht
beantworten." - En zoo zullen we er zelf op los moeten exegetiseeren.
"De" vraag, waarop het voor het christelijk denken altijd aankwam, hoe
brengt men tot elkander gerechtigheid en liefde; genade, die alIes koninklijk
vergeeft, en heiligheid, die niets op hare eischen mag laten afdingen;
deze antinomie, theoretisch onoplosbaar, is naar de belijdenis der christelijke
gemeente opgelost, niet in een abstract theorema, maar in den persoon
van J ezus Christus.
Dit tracht de schrijver nu nader aan te toonen in zijn derde lezing; de
"nabetrachting", zeker veel uitgebreider dan hij haar als lezing gehouden
heeft. - Het is de toepassing; en de rijke geest van dezen auteur Ieidt
ons nu rond op het terrein van zijn denken en zijn Ievenservaring; er
zijn klassieke bladzijden in die nabetrachting. Mag ik er hier en daar een
greep in doen?
"Het wordt niet voor het eerst door mij gezegd dat onze tijd zoo sterke
en treffende overeenkomst vertoont met de dagen der Grieksch-Romeinsche
decadentie. - Ook nu weer, evenals toen, verrijzen nieuwe religies en
eerdiensten en superstities als paddestoelen uit den grond. Op aIle hoeken
onzer samenleving kunnen wij weer het oude geroep vernemen: "Zie, hier
is de Christus, of zie, hij is daar!" Het oude Evangelie voegt er bij
"gelooft het niet," maar men kan niet verwachten dat men in een eeuw
van onderzoek zich daaraan zou storen. Al deze religies en eerdiensten
en superstities stemmen saam in belofte en verzekering dat zij een weg
ontsluiten naar het innerlijk leven, dat zij open leggen het geheim van
het innerlijk leven. Er wordt over dit alIes veel en soms luid gesproken;
maar als ik het mag zeggen: niet zelden met veel klank en weinig inhoud.
Wat mij vooral treft, is het ontbreken van wat de duitschers zoo goed
noemen: Seelische Innerlichkeit. Er wordt b.v, in de theosofie, weI veel
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gesproken van de ziel, van al haar vertrekken en compartimenten, maar
de diepten der ziel, haar diepste nooden, voelen wij toch niet aangeraakt.
Ret komt niet verder dan tot bleeken jubel. Wij hooren niet den vollen
vreugdeklank van Mirjam's tamboerijnen, toen de God van Israel zijn volk
had uitgeleid "door een hooge hand". Ons innerlijk leven, zegt de schrijver, is zeer nabij betrokken bij vier
terreinen: de kosmische ruimie ; het wi;jsgeerig denken ; de ethische vragen,
en de wfjze van opvoeding. - Er komen diepe, origineele gedachten u
tegen, en gedachten die uw denken verrijken. B.v. bij "ons innerlijk leven
en de kosmische ruimte": "Ik zit in mijn kamer te spreken met een
belangwekkend, een hoogstaand man. Gij zijt bij ons gesprek tegenwoordig
en geniet bizonder van wat mijn bezoeker zegt. Nu breng ik den hoogstaanden man uit mijn kamer in een groote, wijde zaal. Wordt zijn beteekenis nu minder? Ik zet de proef voort en breng hem b.v, in de
Sahara. Is zijn beteekenis nu volkomen weg?"
Van den' schrijver der "Vota academica" verwacht gij niet anders dan
dat hij u over "de wijze van opvoeding" degelijke gedachten voorhoudt;
en hij doet het; maar gij moet ze zelf nalezen, waarde lezer, evenals zijn
gezonde antwoorden op de vragen: hoe stelt gij het met de kritiek? Wat
denkt gij over dogmen? Wat over het heteronomische karakter der Christelijke moraal, wat over haar eudaemonisme? Ret is aUes rijk uitgedrukt,
en uit rijke volheid meegedeeld.
Ik zou u gaarne nog het een en ander voorlezen dat mij bizonder getroffen heeft; maar de tijd laat dat niet meer toe. Ik eindig; niet met eene
opwekking om van Dijk's rijpe studie te gaan lezen, want ik hoop dat
die niet meer noodig is; maar met een woord van warmen dank aan den
"conferencier", voor zijne ontleding van "Brand"; voor de bespreking dier
vele gewichtige vragen; voor zijn medeleven met onzen grooten tijd, het
opmerken van zijn groote geveinsdheden en ook het aanwijzen van zijn
eminente suffigheden. Van een studie van prof. van Dijk gaat altijd een
opheffende kracht uit. Mij treft opnieuw hoe hij de beste moderne bronnen,
de meest gedistingeerde schrijvers kent; en hij haalt er, ook wel buiten
hun weten, mooie argumenten uit voor zijne geliefde christelijke wereldbeschouwing, die dit somtijds gemeen heeft met Rembrandt's beroemde
"nachtwacht" dat zij liefst bij zijlicht wordt bezien. Soms. Maar niet altijd;
niet op den duur. En gaarne laat hij er het volle licht op vallen. Geen
bleeke jnbel vervult zijn ziel; hij kent den vreugdeklank van oud-Israels
tamboerijnen; die een Paulus kan schetsen, zooals prof. van Dijk dat doet
moet innerlijk verwant zijn aan het leven dat hij waarnam. "Neen, Paulus
houdt zijn leven niet maar gaande; hij behoort niet tot die menschen, die
door het leven nog slechts in het voorbijgaan bezocht worden; hij leeft
een vol en rijk menschenleven. Hoe komt dat toch? Aan alles voelt men
dat hij aldoor staat op den drempel van een verborgen geluk. Bij 't sterven zal zijn diepst verlangen nog even jong en krachtig zijn als een
wakker wordend kind. De strakke scheiding tusschen tijd en eeuwigheid
is voor hem opgeheven. Alles van de heerlijkheid is zoo dichtbij! 't Is als
met Augustinus, die met zijn moeder aan het venster te Ostia staat. Voor
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heiden is het eeuwig leven, vergun mij de uitdrukking, maar een paar
deuren verder. Zoo is het ook met Paulus. Zulke menschen worden enkel
kracht.
Mij dunkt, het christendom kan er nog wel zijn, maar men moet het
leeren kennen uit zijn beste en zuiverste bronnen: dit is ook bronnenstudie!"
Den Haag.
DR. F. VAN GHEEL GILDEMEESTER

Vondel, door G. F. Haspels. Uit de Serie: "OnzegrooteMannen".
Hollandia-Drukkerij, Baarn.
De Hollandia-drukkerij is ijverig in goede werken. Haar persen werken
met bewonderenswaardige vlijt. De schrijvers heeft zij blijkbaar maar voor
't kiezen. Nooit is zij ten einde raad om nieuwe reeksen van onderwerpen
te vinden.
Nu, na en tegelijk met de "groote mystieken", ook "Onze groote mannen",
Een uitgebreid veld! Aangekondigd worden voorloopig: Rembrandt, Koen,
Voetius, Vondel, Groen van Prinsterer, Erasmus, Da Costa.
De serie opent met "Vondel" van de hand van Haspels, voor wien 't een
heele taak moet geweest zijn ons in 42 bladzijden den heelen Vondel te
teekenen. Hij heeft zich van die taak gekweten, zooals van hem te verwachtenwas. Na enkele bladzijden inleiding van zijn pittigst proza, verhaalt
hij spelenderwijs Vondels leven, met veel citaten van Brandt, geeft ons
mooie, meer en minder bekende brokken Vondelsche poesie, kortom, een
zeer verdienstelijk boekje; voor wie Vondel, zijn leven en werk niet kent,
leerzaam, - voor de anderen een aangename herinnering.
Ais Haspels' voorstelling de juiste is, kan men niet begrijpen, hoe iemand
ter wereld Vondel ooit een verwijt heeft kunnen maken van zijn overgang
tot de Roomsch-Katholieke kerk.
P. J. M.

Uren met Shakespeare. Een keur van stukken uit zijn werken,
vertaald en ingeleid door Dr. Ed w, B. K 0 s t e r.
De goed geschreven inleiding moet, dunkt mij, ieder die belang in letteren
stelt en Shakespeare niet kent, lust geven nader met hem kennis te maken.
En evenzoo de fragmenten uit de verschillende stukken, die dikwijls, wat
de vertaling betreft, voordeelig afsteken bij die van Burgersdijk.
Dr. Koster koos zijn stof juist niet uit de meest bekende stukken: Hamlet,
King Lear, Othello, enz. En dit is een verdienste, omdat daardoor de andere
ook eens wat meer op den voorgrond komen.
De bedoeling van dit werkje zal bereikt zijn, als de dankbare lezer zich
opgewekt gevoelt den geheelen Shakespeare te gaan bestudeeren. Daar
kan het zeker toe medewerken.
P. J. M.
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Gid« btj de studie der Nederlandsche Letterkunde, voor leerlingen
van Gymnasia, H. B. Scholen en studeerenden voor de hoofdakte.
Bespreking van verschillende werken door E. R YP m a. Twee deelen.
Derde druk. Groningen, J. B. Wolters. 1914.

"Van den vos Reinaerde" is het eerste, Stijn Streuvels' "Vlaschaard"
het laatste der hier behandelde dertig werken uit de Nederlandsche letteren.
De behandeling getuigt van groote kennis en diep inzicht. Deze schrijver
heeft zoo ongeveer alles gelezen wat er belangrijks over al die werken
geschreven is. En hij aarzeltook niet zijn eigen oordeel te geven. Een
wel geschreven en zeer goed inleidend hoofdstuk is o.a, dat over "Potgieter
als criticus."
De heer R. heeft geen geringen dunk van den literairen aanleg der
veronderstelde gebruikers van zijn werk. Ik meen te mogen betwijfelen
of de in den titel genoemden, althans een groot deel hunner, in staat
sullen zijn te waardeeren wat hier geboden wordt. En als de heeren
gymnasiasten enz. niet zelf lezen en trachten zich een oordeel te vormen,
zullen zij - dat is het gevaar van werken als deze! - er toe komen, het
hier gegeven oordeel na te praten. En dat zou de oppervlakkigheid, die
tegenwoordig toch al zoo in de lucht zit, met al onze "verbeterde leermiddelen", alweer meer in de hand werken.
Maar met voorzichtigheid en oordeel des onderscheids, vooral ook onder
goede leiding gebruikt, zal deze arbeid zeker goede diensten kunnen
bewijzen en veel kennis en algemeene ontwikkeling kunnen bijbrengen.
Men zie bijv. het hoofdstuk over Hooft's "Granida".
Op page 41 van deel II is het volgende toch zeker a slip of the pen:
"werkelijk is 't opvallend hoe mooi Hildebrand zijn rol is"?
P. J. M.

Een zakbijbel verhaalt zijn geschiedenis. Vertaald door J. H. van

Lin s c hot e n. -

's-Gravenhage. D. A. Daamen.

Guldens en stuivertjes, klokken en horloges hebben reeds met meer of
minder succes hun geschiedenis verhaald; nu meent ook een Duitsche of
Engelsche, een vreemde zakbijbel althans, niet achter te moeten blijven
met zijn mededeelingen en de heer Van Linschoten is zoo vriendelijk daarbii als tolk te fungeeren. Naar miin bescheiden meening had genoemde
heer zijn tiid nuttiger kunnen besteden.
Hoewel zakbijbels het naar miin weten nog niet zoover gebracht hebben,
dat zij zich vriieliik kunnen bewegen als de beelden van wijlen Daedalus,
en zij in hun waarnemingen dus zeer beperkt zijn, hebben zij toch blijkbaar de beschikking over een orgaan, de bestudeering waarvan ik niet
genoeg kan aanbevelen aan geleerden, die de telepathie tot hun speciaal

583

LEESTAFEL.

studievak hebben gemaakt. Het is miraculeus, wat deze boeken zonder
zinneliike waarneming te weten komen.
De meeste personen voorts, die met dezen zakbijbeI in aanraking
kwamen, hebben zich gedrongen gevoeld bij hun spreken in een soort
kanselstijl te vervallen, die zij in de nabijheid van dit boek misschien onvermijdeliik oordeelden, maar die minder harkerig moet zijn om met
belangstelling te worden aangehoord.
Wat eindelijk aan dit overigens afgezaagde genre nog nieuw is, lijkt
mii juist weinig aanbevelenswaardig. Zakbijbels spreken natuurlijk bijbeItaal en zoo is het verhaal van dezen bijbel een compendium van bijbelteksten, wier aanhaling tot op zekere hoogte eerbied kan afdwingen voor
's schrijvers bijbelvastheid, maar die voor het doel toch weI een weinig
misbruikt worden.
Kortom, dit boek behoort tot een soort, waarvan ik het verdwiinen
nooit zal betreuren. Litterarisch heeft het geen waarde en stichten zal
het aIleen hem of haar, die daarvoor bijzonder aangelegd is.
Rotterdam.
DR. G. W. VAN BLEEK.

Liederen van Mevrouw Frensel Wegener-Koopman.G.Alsbach en Co., Amsterdam.

Liederen en nog eens liederen - en alles stemming, stemming, stemming.
En natuurlijk bijna alles Duitsch. Drei Lieder fur eine Singstimme mit
Klavierbegleitung, als daar zijn: Erstes Begegnen (Jeannette Moisbergen
gewidmet), Sterbeglocken (Mary van Eeghen-Boissevain gewidmet), Der
Wetterhahn (Tilia Hill gewidmet); dan: Die Sonne, fur Bariton (Jac. Caro
gewidmet); en eindelijk zoowaar ook nog iets in 't Hollandsch, maar met
een weinig Hollandschen titel: Droomevrouw (aan Emmy en Beppy Fr. W.).
Wat moeten we daar nu van zeggen? Dat Susan Metcalfe en eenige der
met een opdracht vereerde kunstenaressen ze reeds "met veel succes" gezongen hebben? Dat Steinbach wat vriendelijks ervan gezegd heeft? Dat de
componiste nog vele Iiederen kan geven als ze er een aan ieder onzer uitvoerende kunstenaars of kunstenaressen wil widmen? En dat er ook hier
en daar weI aardige muziek in zit, ondanks het eindelooze moduleeren
zonder hetwelk men tegenwoordig geen componist schijnt te kunnen zijn?
Ach, het is alles erg modern, maar mij hongert naar de ouderwetsche
voedzame spijs, minder stemming-achtig, maar ook minder aan den buitenkant; dieper, rijker, inniger. Dit werk is niet onverdienstelijk, zeker, maar
geef mij een lied uit de oude school, en ik ruil er stapels van deze muziek
zeer gaarne voor. Laat ons het niet in de breedte en het vreemde, doch
in de diepte en het eenvoudig-ware zoeken. Dan widmen we ook minder
aan allerlei menschen, en meer aan Frau Musica.
DE

M.
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De Witte Mier. Klein Maandschrift voor de vrienden van het boek.
Tweede jaargang aft. 4-6. C. M. B. Dixon, Apeidoorn.
Helaas, "De Witte Mier" is niet meer!
Bij de 6e aftevering was een bericht, dat de uitgave gestaakt werd, niet
uit gebrek aan belangstelling, maar aangezien herhaalde ongesteldheden
van den redacteur en vermeerderde werkzaamheden van den uitgever, in
samenwerking met andere factoren, dit noodig maakten.
Dit bericht verscheen in November, maar wij hebben met de mededeeling nog eenigen tijd gewacht, omdat kort daarop de redacteur J. Greshoff
in de bladen berichtte, dat hij met deze mededeeling niet accoord ging
en het blad zou voortzetten. We moesten dus wachten, of het hier een doode
dan wel een schijndoode gold. Maar thans, nu we sinds niets meer ervan
hoorden, is zeker de tijd voor een In Memoriam wel gekomen.
Ret blad heeft, bij veel waarmede we niet mochten instemmen, toch
ook veel gebracht, dat we zeer konden waardeeren. Daarom doet het ons
leed, dat de uitgave gestaakt werd. Moge echter het schoone doel, dat
deze periodiek najaagde, door onze uitgevers en drukkers, alsmede door het
publiek, niet nit het oog worden verloren. Is het een weinig meer in het
bereik van velen gekomen, dan heeft "De Witte Mier" niet vergeefs
geleefd.
DE M.

De Philosoof van Sans-souci.
DOOR

P. J. MOLENAAR.

In een zijner talrijke brieven spreekt Frederik de Groote
ergens van de vorsten, die eerst menschen zijn, v66rdat zij
koningen worden.
Hij zelf levert van die uitspraak, althans oppervlakkig gezien,
allerminst het bewijs. Onder de merkwaardigheden, waardoor
de achttiende eeuw ons verbaast, behoort ook deze, dat zij ons
in Frederik den Groote een mensch geeft te aanschouwen, die
v66r alles koning schijnt te zijn, een koning in wien de staat,
over welken hij regeerde, vIeesch en bioed was geworden, z66
dat hier de mensch en de zaak, die hij diende, op 't wonderbaarst "Waren vereenigd. Slechts zeer weinige vorsten hebben
in den loop der eeuwen zooals hij, hun vorsteIijke verantwoorde..
lijkheid in kleine en groote dingen gevoeld. En om de beteekenis
van zijn persoon nog sterker te doen uitkomen, zit ter zeIfder
tijd op den Franschen troon een man, indien hij dien naam
nog verdient, die meer dan een ander vorst van den nieuweren
tijd, het koningschap tot een bespotting heeft gemaakt. Lodewijk XV en Frederik II - scherper tegensteIIing is er aIhaast
niet denkbaar. Inderdaad behoort deze Pruisische koning tot
de weinige groote mannen in de geschiedenis, die in hun per..
Boon de gedachten en strevingen van hun .tijd als 't ware
belichamen, en die daarmede een grooten historischen ont..
wikkelingsgangafsluiten of openen.
Zooals Alexander de Groote den Hellenistischen tijd vertegenwoordigt, Julius Cesar de Romeinsche wereldheerschappij, Karel
de Groote het middeleeuwsch imperium, en zooals Napoleon
37
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staat aan het eind van den revolutie-tijd - zoo vindt het absolutisme zijn afsluiting in Frederik den Groote.
"Goethe, die er zich op beroemde, reeds als knaap Pruisisch
gezind te zijn geweest, corrigeert zich onmiddellijk: "of om
juister te spreken, Fritsisch gezind, want wat ging ons Pruisen
aan", en evenzoo was in Zwaben Schubart Fritsisch, niet
Pruisisch gezind."
Terecht merkt Ziegler 1), aan wien deze woorden ontleend
zijn, dan ook op, dat de oude Frits, zonder het zelf te willen,
aan het individualisme nieuw voedsel heeft gegeven. De geestdrift door hem gewekt, gold niet den staat, dien hij zoo vol..
komen representeerde, maar zijn eigen persoon. Zelfs de verslagen
Franschen dweepten met den overwinnaar van Rossbach.
:Maar als, bijna onmiddellijk na zijn dood, de reactie in Pruisen
volgt, ziet men wel, dat 't alleen om hem te doen is geweest,
en dat aan den staat eigenIijk niets gelegen was.
Hoe ver het enthousiasme voor dezen vorst onder zijn tijdgenooten weI ging, kan blijken uit het verhaal van een ooggetuige, den ouden Marwitz, die ons uit zijn jeugd-herinneringen
mededeelt, hoe de grijze held van de Mei-parade voor de poorten
van Berlijn gehouden, terugkeerde: pleinen en straten, overvuld
met menschen, aIle vensters vol, aller hoofd ontbloot, overal
het diepste stilzwijgen, op aller gelaat de uitdrukking van
eerbied en vertrouwen. De koning, gezeten op een grooten
schimmel, zijn Conde, gevolgd door zijn generaals, adjudanten
en rijknechten, door het afnemen van zijn steek, met fijn geschakeerde bewegingen zonder ophouden groetend, naast en
voor hem de uitgelaten straatjongens dansend en springend.
Als hij dan voorbij was, duurde het nog geruimen tijd, v66r
ieder weer tot zich-zelf kwam en zijnsweegs ging. "En toch
was er eigenlijk niets gebeurd. Slechts een drie-en-zeventig
jarig man, slecht gekleed, bedekt met stof,keerde na het voIbrengen van zijn moeizame dagtaak naar huis terug. Maar ieder
wist, dat deze .oude voor hem werkte, dat hij zijn geheele leven
1) De geestelijke en socials stroomingen in de 19de eeuw. I.
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aan dezen arbeid had gewijd en dien sinds vijf-en-veertig jaren
nog niet een enkelen dag had verzuimd."
Bij al het buitengewone, waardoor deze geweldige mensch
ons verrast, komt nu ook zijn werkzaamheid als schrijver.
Inderdaad was hij toch "v66r alles mensch", en indien het
plichtsbesef bij hem niet zoo sterk ware ontwikkeld geweest,
zou hij gaarne zijn koningschap aan zijn alles overheerschende
neiging tot philosofeeren en dichten hebben opgeofferd. Zelf
bekende hij eens gaarne al zijn krijgsroem er voor te geven,
als hij Racine's ,.,Athalie" had mogen schrijven.
Na den tweeden Silezischen oorlog staat hij op de hoogte
zijns levens, en niets is hem liever dan weder tot de gewone
stille bezigheden van vroeger te kunnen terugkeeren. Nu woont
hij niet meer in het afgelegen Rheinsberg of in Charlottenburg,
waar hij in het begin zijner regeering gaarne vertoefde, maar
in het stedelijk slot van Potsdam of, veel liever nog, brengt
hij zijn dagen door in Sans-souci. Hier heeft Knobelsdorff voor
hem een lustslot gebouwd, geheel in overeenstemming met den
geest van zijn bewoner.
Een heerlijk uitzicht geniet men op het meer in de verte,
door bosschen omzoomd. Langs zes terrassen, aangelegd als
tuinen, waarin zoowel inheemsche als zuidelijke gewassen het
oog verrukken, klimt men op naar het huis, dat in de lengte,
met sleehts een verdieping gebouwd, het midden houdt tusschen
een landelijk huis en een paleis. Van binnen is alles in sierlijken roeoeo-stijl opgetrokken en in heldere kleuren, wit en
zilver, gehouden. De bekende schilderijen van Laneret en
Watteau versieren de wanden.
Wanneer men naar buiten ziet valt het oog allereerst op
antieke zuilen en busten, vooral op de heerlijke Grieksche
bronzen statue van den biddenden knaap. Alles lokt hier nit
tot een leven van rustige beoefening van kunst en letteren.
De dagen van Rheinsberg zijn voor Frederik teruggekeerd.
Toch ontbreekt er iets.
Ret gemoedelijke van Rheinsberg is er verdwenen. Men mist
hier het vrouwelijke, het familiare element. De koningin heeft
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in Sans-souci tijdens Frederiks leven nooit een voet gezet. Een
enkele maal komt er zijn moeder, voor wie hij echt kinderlijken
eerbied had, of een zijner geliefde zusters.
Velen van de oude vrienden zijn dood of hebben zich teruggetrokken, en de nieuwe vergoeden den gastheer het gemis
niet geheel. Meestal vreemden, vooral Franschen, een enkele
maal ook Schotten, zitten er aan den disch. Ieder kent de
schilderij: "de tafelronde van Sans-souci". Onder de bekendste
gasten behooren d'Argens, een Proven cal, wien de koning 't
meest zijn vertrouwen waardig keurde, en aan wien hij in den
zevenjarigen oorlog meermalen zijn hart uitstortte; La Mettrie,
de cynische materialist; Maupertuis, de groote geleerde, de
eerste president der gereorganiseerde Berlijnsche academic, een
trotsch, maar zeer oprecht man en die, als 't moet, niet schroomt
den koning vierkant de waarheid te zeggen.
En eindelijk: Voltaire!
Ziehier den aanvang van een schrijven aan Voltaire, gedateerd
8 Augs. 1736, toen Frederik nog kroonprins was:
"Mijnheer, ofschoon ik niet het genoegen heb U persoonlijk
te kennen, zijt gij mij daarom niettemin uit uw werken bekend.
Dat zijn, als ik mij zoo mag uitdrukken, geestelijke schatten
en meesterstukken, met z66veel smaak, fijnheid en kunst
bewerkt, dat hun schoonheden bij ieder herlezen nieuw schijnen.
Ik meen daaruit het karakter van hun scherpzinnigen vervaardiger te hebben herkend, die een sieraad is van onze eeuw
en van den menschelijken geest..•.."
12 September 1749 sehreef hij aan zijn vriend Algarotti:
"Voltaire heeft een streek begaan, die zijns onwaardig is. Hij
verdiende op den Parnassus gebrandmerkt te worden. Het is
recht jammer, dat zulk een onwaardige ziel met zulk een heerlijk
genie vereenigd is. Intusschen zal ik niets laten blijken, want
ik heb hem noodig voor mijn studie van de Fransche taal. Men
kan schoone dingen van een booswicht leeren. Ik wil zijn
Fransch kennen, wat gaat mij zijn moraal aan",
Uit de beide citaten bemerkt men genoegzaam, dat er in den
tusschentijd heel wat gebeurd was. In iedere biographie der
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beide mannen kan men de lange lijdensgeschiedenis vinden
van hun onderling verkeer.
Bij twee bezoeken door Voltaire te Berlijn gebracht, had
Frederik al spoedig zijn waren aard leeren kennen en zijn
achting voor den philosoof was aanmerkelijk gedaald. Toen het
hem eindelijk gelukt was door de aanbieding van een aanzienlijk
pensioen en tal van andere gunsten Voiltaire aan zijn hof te
krijgen, werd voor een tijd de verhouding zeer hartelijk, en
de vorst had verkregen wat hij altijd verlangd had: den dagelijkschen omgang van een geestrijk man, die zijn Fransche verzen
en proza kon corrigeeren - Voltaire noemde dat oneerbiedig:
laver Ie linge sale du roil - en die hem inwijdde in de
Fransche philosofie en letteren, waarvan de koning slechts
oppervlakkige kennis bezat.
Na hun scheiding werd toch tot aan Voltaire's dood toe de
briefwisseling volgehouden. In het volgend epigram gaf de koning
aan zijn leermeester al den 1of, die hem toekwam:
Correcteur souvent incommode,
Mais toujours utile et sense,
Mon Pegase par toi presse
Fournit it la fougue de l'ode;
J'ai pris la lime et Ie rabot,
Et j'ai change ce qui l'exige,
Helasl faillir est notre lot;
La vanite suffit au sot,
Mais Ie sage seul se corrige.
En Voltaire had in hem een leerzaam en gewillig leerling
gehad. Vijl en schaaf, hij had ze gaarne, en weI zoo onbarmhartig mogelijk, over zijn werk laten heengaan; en het was hem
ten slotte gelukt in gebonden stijl zoowel als in proza het Fransch
te leeren hanteeren als zijn moedertaal.
Inzake philosofie behield de koning echter zijn eigen meening
en meer nog deelde hij op dit gebied de inzichten van Pierre
Bayle dan van Voltaire of d' Alembert, welken laatste hij ook
gedurende eenigen tijd aan zich wist te verbinden.
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Had hij in zijn jeugd na veel godsdienstige twijfelingen
een zekere rust gevonden in de Wolffiaansche metaphysica en
een antwoord op vele zijner vragen in diens zoogenaamde
natuurlijke theologie, waarin het bestaan Gods, zijn inwerking
op de wereld, de onsterfelijkheid der ziel en de wilsvrijheid
van den mensch als vaststaande waarheden golden - de
kennismaking met Voltaire bracht deze geloofsovertuiging aan
het wankelen en eindelijk ten val. Voltaire, met zijn onvergelijkelijk opnemings- en aanpassingsvermogen, was, gelijk men
weet, door zijn verblijf in Engeland een aanhanger van het
Engelsch detsme geworden, en zoo maakte dan door hem de
koning kennis met Newton's natuurphilosofie, Locke's empirisme en Schaftesbury's moraal-philosofie.In dezen gedachtenkring
begon ook Frederik zich meer en meer thuis te gevoelen, maar,
gelijk ik zeide, met behoud van eigen zelfstandigheid.
Zoo o.a. werd hij determinist, waar Voltaire vasthield aan
de vrijheid van den wil; en Bayle's scepticisme drong bij hem
veel dieper door dan bij Voltaire. De mogelijkheid van alle
metaphysica acht hij van nu aan buitengesloten.. Geen kennis
houdt hij voor betrouwbaar, dan die door ervaring wordt
verkregen. Zijn determinisme doet hem vasthouden aan het
geloof aan een God, wiens bestaan hij niet zoekt te bewijzen,
maar in wien hij het verstandelijk beginsel van aIle leven in
de natuur ziet. Aan een goddelijke voorzienigheid wakend over
het lot van den enkelen mensch, gelooft hij niet. Voor zoover
die bestaat, reguleert zij slechts de volkomenheid van het
'wereldgeheel, terwijl de mensch onderworpen is aan den
onveranderlijken natuursamenhang en zijn eeuwige wetten.
Zijne majesteit het toeval, zooals Frederik het met spottende
berusting noemt, de door menschen niet gekende en niet te
voorspellen aaneenschakeling van natuurlijke krachten en op
zichzelve staande oorzaken, bestuurt 's menschen lot. De mensch
bezit dus geen vrijheid van wilsbepaling, maar is onderworpen
aan een duisteren drang, een van buiten hem opgelegde noodzakelijkheid des handelens. Op dit punt heeft Frederik het
praedestinatie-geloof van zijn jeugd verder uitgewerkt, en is
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eerst in latere jaren uit praktische overwegingen tot de overtuiging gekomen van het bestaan eener beperkte vrijheid van
den menschelijken wil, Onder den invloed van Voltaire heeft
hij het geloof aan de onsterfelijkheid der ziel echter prijsgegeven.
Al deze philosophische beginselen, waarvan ik het kort overzicht ontleende aan het werk van Prof. Wiegand, zijn niet van
de verhevenste soort.
Ret goede er in was evenwel dit, dat de fatalistische trek in
's konings philosofie voor hem een aansporing was tot krachtig
handelen. Ret onvoorwaardelijk op den voorgrond stellen van
de plichtvervulling is de "kernsatz" der praktische philosofie,
dien Frederik zeker aan de stoYcijnen heeft ontleend, maar
dien hij zelf in al zijn scherpte heeft geformuleerd, anticipeerend
op Kant's kategorischen imperatief. Hierin is hij oorspronkelijk.
Als hij voor de moraal een eigen gebied opeischt tegenover
godsdienst en wijsbegeerte, als hij haar wil gronden op de
eigenliefde, en de algemeene verdraagzaamheid op godsdienstgebied proclameert, (dass jeder in meinem Reiche solI selig
werden nach seiner Pacon) toont hij zich eenvoudig afhankelijk van Bayle en Voltaire. Maar in zijn vereeniging
van sceptische, pessimistische wereldbeschouwing met de overtuiging der noodzakelijkheid van een onomkoopbaar plichtmatig
handelen is hij echt zichzelf en vertoont hij ons het beeld van
den wijsgeer op den troon, zooals de oudheid er al een opge..
leverd had in den persoon van Marcus Aurelius.

II.
"Ik verdeel mijn vrijen tijd onder de kunsten, heb smaak
in alle, en sluit er geen nit", schrijft Frederik aan zijn zuster
Wilhelmina, de markgravin van Bayreuth.
Terwijl hij op allerlei wijze de schilderkunst aanmoedigt, en
tegelijk de muziek beoefent, vooral het fluitspel, dat hem eerst
op lateren leeftijd door het verlies zijner voortanden werd
onmogelijk gemaakt, wijdt hij zich toch vooral aan de beoefening
der literatuur, in den veelzijdigsten zin des woords. De "Oeuvres
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de Frederic Ie Grand" ± 1850 op last des toenmalige konings
uitgegeven, omvatten niet minder dan dertig deelen.
Men verbaast zich over de breedheid van blik van dezen
vorst. Daar is bijna niets, of het heeft achtereenvolgens zijn
aandacht geboeid. Uit de "oeuvres philosophiques" noem ik
maar enkele onderwerpen: "Verhandeling over de onschuld der
geestelijke dwalingen", "voorrede bij de Henriade van Voltaire",
"L'Antimachiavel, of weerlegging van Prins Machiavelli", "Verhandeling over de redenen om wetten vast te stellen of af te
schaffen"; "Brief over de opvoeding", "Over de vooroordeelen",
"Over het nut van kunsten en wetenschappen in een rijk",
In al zijn overige werken komt ook de overheerschend wijsgeerige en bespiegelende trek van Z\ln geest nit, niet 't minst
in de historische.
Historische vorming is voor hem de onmisbare voorwaarde
voor alle opvoeding.
"Zelfs wie aan de spits der natien staat, of met de regeering
belast is, mag zich niet aan de studie der geschiedenis onttrekken. Dat is hun brevier, dat is een schilderij, welke hun in
de fijnste schakeeringen de karakters en handelingen van
machtige menschen, evenals hun deugden, hun zonden, hun
succes, hun ongeluk en hunne hulpmiddelen voor den geest
brengt. In de geschiedenis van hun vaderland, die vooral hun
opmerkzaamheid trekken moet, vinden zij den oorsprong van
goede en slechte inrichtingen, en een samenhangende keten
van gebeurtenissen, die tot in den tegenwoordigen tijd voert;
zij vinden daarin de redenen, waarom de volken zich vereenigd
hebben en de redenen, waarom die banden weder verbroken
zijn; voorbeelden, welke moeten worden nagevolgd, en andere,
welke zij hebben te vermijden".
Om de laatste: groote voorbeelden voor zich zelven, zijn
tijdgenooten en nakomelingen was 't hem vooral te doen,
evenals later de dichters van den kring van Weimar. Zoo geeft
de geschiedenis, behalve het inzicht in samenhangen en verhoudingen van den tegenwoordigen tijd, ook de "Freude zur
Tat", die scheppings-geestdrift, door Goethe bezongen.
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Konings voornaamste geschiedkundige werken zijn de
"Gedenkschriften om te dienen voor de geschiedenis van het
Brandenburgsche huis", (Ioopende tot 1740) en de "Geschiedenis
van mijn tijd", (in drie deelen, eindigend in 1776). De groote
beginselen boven aangegeven, hebben hem zelf bij het schrijven
dier werken geleid. WetenschappeIijk geschiedkundig onderzoek
in den zin van de microscopische studien van den tegenwoordigen tijd, kende men toen nog niet. Men vindt hier slechts
pragmatische geschiedenis-beschrijving en praktische geschiedenis-philosofie. Wat stijl en compositie aangaat, ontdekt men ook
hier aanstonds den invloed van Voltaire en van de Fransche
school in het algemeen, die sedert het einde der achttiende
eeuw, overeenkomstig den smaak der natie steeds den vorm
van "memoires" had gekozen en gestreefd had naar beschrijving
van het zelfbeleefde. Door Voltaire had hij ook kennis gemaakt
met Bollingbroke, die geleerd had, dat geschiedenis en leven
niet te scheiden zijn, dat men geschiedenis niet voor de geleerden,
maar voor de beschaafden in het algemeen moet schrijven, dat
zij niet uit droge, geestlooze verzamelingen van feiten moet
bestaan, of uit langdradige rechtsverhandelingen, maar dat zij
in gemakkelijken, behagelijken vorm de ontwikkelden moet
onderhouden en aansporen tot daden.
Het volgend citaat uit de voorrede van de "Geschiedenis van
mijn tijd" drukt duidelijk zijn opvatting uit:
"Daar dit werk voor het nageslacht is bestemd, bevrijdt het
mij van de noodzakelijkheid de levenden te verschoonen en
met allerlei rekening te houden, dat met de vrijmoedigheid der
waarheid niet is te vereenigen; het zal mij geoorloofd zijn
zonder terughouding, zoo open mogelijk, te zeggen wat men in
stilte denkt. Ik zal de vorsten schilderen zooals zij zijn, zonder
vooroordeel voor die, welke mijn bondgenooten, zonder haat
tegen die, welke mijn vijanden waren; ik zal slechts van
mijzelven spreken, zoodra de noodzakelijkheid mij daartoe zal
dwingen, en men zal mij toestaan, naar het voorbeeld van
Cesar, van hetgeen mij betreft, in den derden persoon melding
te maken om het onaangename te vermijden van mijzelven te
'8
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moeten spreken. Der nakomelingschap komt 't toe ons te richten;
doch, als wij wijs zijn, moeten wij haar voorkomen door onszelven
streng te beoordeelen. De ware verdienste van een goeden
vorst bestaat in een oprecht zorgvol behartigen van het welzijn
des Yolks, in de liefde tot het vaderland en tot den roem; ik
zeg roe m, want het gelukkig instinkt, dat aan de menschen
het verlangen naar een goeden naam inboezemt, is de ware
beweegreden tot heldendaden; het is de k r a c h t de r z i e I,
die haar wekt uit haar onaandoenlijkheid, en haar tot nuttige,
noodige en prijzenswaardige ondernemingen aandrijft."
Deze behoefte aan roem en om "onder de grooten der aarde
een goede figuur te maken", komt ook elders in deze geschriften
gedurig uit, en was de oorzaak van de oorlogen, waaraan
Pruisen in Frederiks tijd zijn krachtsontplooitng heeft te danken
gehad. Zeer stellig moet geprezen worden de oprechtheid,
waarmede alles beschreven wordt. Ret is somtijds wat te
beknopt, in kleinigheden niet altijd nauwkeurig, maar de
schrijver getuigt naar waarheid: "ik heb niets bemanteld, niets
verzwegen",
Waar hij vergissingen maakt, komen deze hieruit voort, dat
hij vaak uit de herinnering schreef en slechts zeer zelden
zelfstandig onderzoek in de archieven deed, maar zich meestal
tevreden stelde met door anderen samengestelde uittreksels.
Toch heeft hij op dit gebied als schrijver zijn voornaamste
verdiensten. Zijn schitterende karakteristiek van den Grooten
Keurvorst, zijn doodengericht over den eersten Koning van
Pruisen, zijn herinneringen aan zijn vader, vol pieteit geschreven,
en waarbij hij zichzelven geheel heeft weten op zijde te zetten,
om alleen den vorst te zien, vooral ook zijn overzicht over de
Europeesche machten en vorsten van zijn tijd, behooren tot
het beste wat op het gebied van historiografie geleverd is; en
vormen, ook uit literarisch oogpunt gezien, het beste van zijn
werken.
Merkwaardig is, dat hij met Zij11 gewone openhartigheid,
gelijk op al wat hij zelf schreef, zoo ook op Zijll geschiedkundigen arbeid met vrij groote geringschatting nederzag.
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Dit blijkt ook uit zijn eigen oordeel over zijn gedichten:
In 1737 schrijft hij reeds aan Voltaire:
"Ik heb de poesie hartstochtelijk lief, maar ik heb te veel
beletselen .te overwinnen om iets dragelijks te kunnen leveren.
Ik ben buitenlander, heb niet zoo'n heel levendige phantasie,
en aIle goede gedachten zijn reeds v66r mij uitgesproken".
Later: ..... "ik heb verstand genoeg om u (Voltaire) aIle
recht te laten wedervaren, maar te weinig om het maken van
slechte verzen na te laten ..... Wanneer ik geen misbruik
maak van uw vriendschap en u niet te veel beroof van die
oogenblikken, die zoo nuttig voor het algemeen welzijn kunnen
worden besteed, zou ik u dan om de mededeeling van eenige
regelen mogen vragen ter onderscheiding van de woorden welke
aan de poesie toekomen, van die welke bij het proza behooren?
(Boileau) Despreaux roert in zijne "Dichtkunst" dit onderwerp
nergens aan, en voor zoover ik weet, heeft geen andere schrijver ze behandeld",
En nog later: "gedurig weder, zooals gij ziet, plaagt mij de
d e m 0 n der poesie".
Telkens ook schertst hij zelf over zijn ongeneeslijke manie
om verzen te maken, <lie hem te midden van zijn proza-schrijven
overvalt. Vele mannen van grooten naam in Frankrijk, Engeland en Duitschland, zooals Diderot, Freron, Mendelssohn, e. a.
waren 't eens in de erkenning van zijn groote begaafdheid als
dichter. Hun bezwaren golden aIleen zekere tekortkomingen
wat den uitwendigen vorm betreft, en de wereld- en levensbeschouwing van den dichter.
Voor ons heeft deze poesie, in bewuste navolging ontstaan
van Boileau, Voltaire, J. B. Rousseau, Gresset, en andere Horatiaansche laat-klassieken, haar aantrekkelijkheid verloren. Ret
gemaakte, philosofeerende, rhetorische, dat meestal den boventoon heeft, de mythologische versieringen, die toen onmisbaar
waren, zijn niet meer naar onzen smaak. Ret plastische en het
natuurlijke ontbreekt te veel, hoewel erkend moet, dat hij
somwijlen verrast door juiste en pakkende beelden en de toon
van echte geestdrift niet ontbreekt, als hij den roem van zijn
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yolk en land bezingt, of de verschrikkingen van den oorlog en
de zegeningen vall den vrede.
Hierdoor staat hij toch boven de Duitsche dichters van zijn
tijd tot op Klopstock. Bij Gottsched en Ramler is 't zuivere
rhetoriek, natuur en waarheid ontbreken bij hen geheel.
Merkwaardig en kenteekenend voor den aard dezer poesie,
is, dat het grootste deel ervan werd vervaardigd gedurende
den zevenjarigen oorlog.
Men kan zich den koning voorstellen, den avond voor den
slag in zijn tent op en neder loopende, terwijl op de tafel een
kaars staat te branden, en papier en pen gereedliggen. Rondom
hoort men de verschillende bekende geluiden uit het nachtelijk
leger, het gesnuif der aan elkaar gekoppelde paarden, het
halfluid roepen der schildwachts, het gepraat der officieren.
Bij opmerkzame lezing voelt men dit dezen gedichten aan.
Zij doen u vaak denken aan een opmarcheerend bataljon,
gereed tot den aanval; het eene peloton na het andere aanrukkend
onder kartetsvuur schietend, de voorste rij op de rechterknie
gesteund, ladend en wederlosbrandend, terwijltelkens de gelederen
worden gesloten en onverbiddelijk de vijand wordt vernietigd een Pruisische aanval!
En al dat dichten was, gelijk wij zagen, hem een behoefte
geworden. Hij moest [in de tijden, waarin hij 't meest. door
andere dingen werd bezig gehouden - zooals Goethe eens
van Lessing zeide - "tegenover den machtigen arbeid van
zijn inwendigen mensch een even geweldigen tegenarbeid"
stellen.
Deze gedichten zullen zeker nooit populair worden. Het feit,
dat zij alle in een vreemde taal zijn geschreven, maar ook de
aangegeven eigenaardigheden, hun eentonigheid bovenal, ondanks
de verscheidenheid van genres en onderwerpen, dit alles was
oorzaak, dat zij niet tot de groote menigte konden doordringen.
Vooral de ode en de satire trokken den vorst aan, maar de
deelen doorbladerende, vindt men o.a, vele "epitres" aan verschillende mannen en. vrouwen van zijn tijd gericht, "De oorlog
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der verbonden mogendheden" wordt bezongen in een lang
gedicht in "zes zangen". Onmiddellijk daarop voIgt een "samenspraak der dooden", gehouden tusschen den Hertog van Choiseul,
den Graaf van Struensee en Socrates, (proza.) Er is een "drarne
en vers" over Lodewijk XV in de Elyseesche velden, waar hij
dan gesprekken houdt met Caron, Minos, Richelieu, enz.
"De Modeaap" is een blijspel in een bedrijf; "de School der
wereld", een blijspel in drie bedrijven. Voorts dramatische
stukken en opera's; ja, in het zesde deel der poetische werken
is ook opgenomen een "preek over den dag des oordeels." Hoe scherp zijn satire kon zijn, blijke uit het Grafschrift op
Voltaire:

Ci-gtt Ie seigneur Arouet,
Qui de friponner eut manie.
Cebel esprit, toujoursadrait,
N'oublia pas son interet:
En passant meme it l'autre vie,
Lorsqu'il vit Ie sombre Acheron,
II chicana Ie prix du passage de l'onde,
Si bien que Ie brutal Caron,
D'un coup de pied au ventre applique sans facon,
Nous l'a renvoye dans ce monde.
Vol pieteit daarentegen is deze
Epttre it la Reine.

o

reine que mon coeur revere!
Femme herotque et tendre mere,
Ta bonte, toutes tes vertus,
Les .faibles par toi defendus,
Ta grande arne compatissante,
Et secourable, et bienfaisante,
Ta douceur, ta fermete,
Et cette magnanimite
Qui te fait pardonner l'offense,
Ta justice et ton equite,
Ces limites de ta puissance,
Tes vertus, dont l'eclatdivin
Ales imiter nons invite!
Et qui font, lorsqu'on les medite,
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Mieux presumer du genre humain,
Ce sont eIIes qui, du silence
Auquel je m'etais condamne
Ayant rompu la violence,
A te chanter m'ont destine.
Veuille Ie ciel que ta carriere,
Brillante et couverte de flours,
N'offre jamais it ta paupiere
Que des jours remplis de douceurs.
III.
Men verhaalt, dat toen de mare van Frederik's dood, den
17en Augustus 1786, overal rondging, een Pruisisch boertje
moet uitgeroepen hebben: "Wie moet nu de wereld regeeren?"
Zulk een woord, door een eenvoudige gesproken, bewijst wat
deze vorst voor zijn natie geweest is. Men kan er het boven
aangehaalde van Goethe naast zetten, of dit andere van 1757,
toen de slagen van Kolin, Rossbach, Leuthen bijna onmiddellijk
op eikaar volgden: "de overwinningen, de groote daden, de
rampen en herstellingen volgden elkander op, verdrongen
elkander, schenen zich in elkander op te lossen; steeds echter
zweefde de gestalte van Frederik, zijn naam, zijn roem weer
boven alles uit. De geestdrift zijner vereerders werd steeds
greeter, de haat zijner vijanden bitterder".
En na het verblijf te Straatsburg schrijft hij: "Zagen wij
daarentegen naar het Noorden, zoo lichtte ons vandaar Frederik,
de poolster tegen, om wien Duitschland, Europa, ja de gansche
wereld seheen te draaien".
Voor de literatuur en voor Duitschland's geestelijke ontwikkeling in 't algemeen is Frederik's regeering van buitengewone
beteekenis geweest. Wij betreuren natuurlijk, dat de vorst
tegenover bijbel en Christendom niet in andere verhouding
heeft gestaan; hoeveel weldadiger zou dan nog de werking zijn
geweest, die van hem is uitgegaan. En .ook hierin komt zijn
menschelijke kortzichtigheid uit, dat hi], hardnekkige storciin
die hij was, belangrijke godsdienstige en dichterlijke krachten,
die in de Duitsche natie sluimerden, heeft voorbijgezien. .
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Maar wie den geest kent, die toen over hetgeheelin Duitschland
heerschte, moet toch erkennen, dat onder Gods bestuur ook
deze mensch mede het zijne gedaan heeft om de menschheid
op de baan harer ontwikkeling een belangrijken stap vooruit te
brengen. Door zijn geniale politiek, zoowel als door zijn oorlogen,
deed hij na zeer langen tijd voor 'teerst weder de volksgeestdrift
opvlammen; en waar wij eenerzijds zijn blijkbare onverschilligheid in zijn bekende lijfspreuk tegenover den godsdienst moeten
afkeuren, heeft hij toch ontegenzeggelijk door zijn tolerantie
aan veel verkeerds een eind gemaakt.
Op de literatuur heeft hij grooter invloed uitgeoefend, dan
hij zelf vermoedde.
Een reeks van dichters voelden zich door zijn heldendaden
aangespoord tot het voortbrengen van betere dingen, dan deDuitsche letteren in lang hadden opgeleverd.
Gleim zong zijn "Pruisische krijgsliederen in de veldtochten
van 1756 en 1757 door een Grenadier"; o.a, het "Zegelied na
den slag bij Praag":
Victoria! mit uns ist Gott,
Der stolze feind liegt da!
Er liegt, gerecht ist unser Gott,
Er liegt, Victoria!
Zwar unser Vater ist nich mehr,
J edoch er starb ein held,
Und sieht nun unser siegesheer,
Vom hohen sternenzelt.
Er ging voran, der edle greis!
Voll Gott und vaterland.
Sein alter kopf war kaum so weisz,
Als tapfer seine hand.
Von Kleist dichtte zijn "Ode aan de Pruisische Armee", Met
Gleim is hij zeker, dat het recht aan 's konings zijde is; daarom
gelooft hij vast aan den eindtriomf:
Verdopple deinen mut, 0 heer! der feinde fluten
Hemmt Friedrich und dein starker arm!
Und die Gerechtigkeit verjagt den toll en Schwarm:

Sie blitzt durch dich auf ihn, und seine rucken bluten!
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Maar ook in een meesterstuk als "Minna von Barnhelm" van
Lessing voelen wij de atmosfeer van den zevenjarigen oorlog.
Hoezeer de koning op zijn Sans-souci als op een eiland, in
de afzondering leefde, toont ons zijn geschrift uit het laatst van
zijn leven (1780): "Over de Duitsche literatuur, de gebreken,
die men haar verwijten kan en de middelen om haar te verbeteren." In zijn dwepen met de Fransche taal' en letteren
was 't hem bijna onmogeliJk geworden de literaire voortbrengselen van zijn eigen land te waardeeren.
Als in 1782 de Zwitser Myller het Nibelungen-lied uitgeeft
en zoo een poging doet om de middeleeuwsche poesie weer in
eere te brengen, wil Frederik de opdracht weI aanvaarden,
maar eerst een paar jaren later, als het laatste deel verschijnt,
dat den Parzival bevat, schrijft hij aan Myller: "Hooggeleerde,
lieve getrouwe, Gij oordeelt veel te gunstig over die gedichten
uit de 12e, 13e en 14e Seculo, waarvan Gij de uitgave hebt
bevorderd, en die Gij tot verrijking van de Duitsche taal zoo
vruehtbaar aeht. Mijns inziens zijn zij geen sehot kruit waard,
en verdienden zij niet uit het stof der vergetelheid te voorschijn
te worden gehaald. In mijn boeken-verzameling zou ik ten
minste zulk ellendig tuig niet dulden, maar het er uitsmijten.')
Het mij toegezonden exemplaar mag dus zijn lot in de groote
bibliotheek ten Uwent afwaehten. Veel navraag er naar belooft
U eehter niet
Uw overigens toegenegen
Koning Frederik."
Niet beter kwam er de literatuur van zijn tijd aft Noch
Klopstock, noch Lessing, die toeh zijn tijdgenooten waren,
konden genade vinden in zijn oogen, Waarschijnlijk heeft hij
hun werken niet eens onder de oogen gehad, AIleen voor Gellert voelde hij weI eenige sympathie.
1) De koning bezat vijf bibliotheken, waarin niet een Duitsch werk
voorkwam, en die overal dezelfde boeken bevatten: in Potsdam, Sans-souci,
Berlijn, Charlottenburg en Breslau. Ais hem eeu Duitsch werk werd aangeboden, zond hij het aan de bibliotheek te Berlijn.
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"Om zich te overtuigen", schrijft hij in "de Duitsche Iiteratuur",
"hoe weinig goede smaak tot nog toe in Duitschland heerseht,
moet men slechts onze openlijke schouwburgen bezoeken (welke
hijzelf nooit heeft bezocht.) Men vindt daar zelfs de afschuwelijke
~tukken van Shakespeare opgevoerd, die men in onze taal heeft
overgezet. Het geheele gezeischap vindt er een bijzonder -genoegen in deze belachelijke kluchten aan te zien, die aIleen
zouden verdienen voor de wilden van Kanada te worden gespeeld. - Aan een Shakespeare kan men ondertusschen zijn
wonderlijke uitspattingen nog weI vergeven, want hij leefde
in een tijd, toen in Engeland de wetenschappen nog pas geboren worden, en men dus nog geen rijpe vruchten kon verwachten. Maar eerst voor eenige jaren is een "Gotz von BerIichingen" op ons tooneel verschenen, een afschuwelijke nabootsing
(imitation detestable) van die slechte Engelsche stukken. En
toch schenkt ons publiek lui den bijval aan deze weerzinwekkende
produkten .en verlangt dringend naar gedurige herhaling der
voorstelling' .
Justus Moser schreef een antwoord op het werk des konings.
Goethe zelf vatte de zaak vrij kalm Ope Toen Moser's dochter
hem het geschrift van haar vader had gezonden, antwoordde
hij (21 Juni 1781):"Zeg aan uw heer Vader, dat hij ervan verzekerd kan zijn, dat ik nog dagelijks er naar streef mij te
vormen naar de beste overleveringen, en de altijd levende
natuurwaarheid, en dat ik mi] van de eene poging tot de andere
laat Ieiden, om datgene, wat voor ons aller ziel als het hoogste
zweeft, of wij het misschien al niet gezein hebben en niet bij
name kunnen noemen, werkend, schrijvend en Ievend al nader
te komen.
Wanneer de koning van mijn stuk op afkeurenden toon
spreekt, bevreemdt mij dat volstrekt niet. Een geweldenaar,
die over duizende van menschen zijn ijzeren schepter voert,
moet het produkt van een vrijmoedigen, onopgevoeden knaap
weI onverdragelijk vinden. En bovendien kan een billijke en
tolerante smaak moeilijk de kenmerkende -eigenschap van
een vorstzijn".
3S
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En later aan zijn vriend Merck: "Geen mensch die hem kent
kan zich over het werk van den ouden koning verwonderd
hebben ..... gelijk hij in zijn versleten blauwe jas en met zijn
gebogen gestalte groote daden heeft gedaan, zoo heeft hij ook
op eigenzinnige vooringenomen, onherstelbare wijze de wereldsche zaken gedwongen naar zijn zin te loopen".
Toch, moge hij ook eenzijdig geweest zijn, toch was 't ook
Frederik's idealisme voor zijn' Yolk, dat hem dreef tot zijn
ongunstig .oordeel:
"Gij verwondert u, mijnheer, dat ik mijn stem niet met de
uwe vereenig, om de vorderingen te prijzen, die de Duitsche
literatuur, volgens uw meening van dag tot dag maakt. Ik heb
ons gemeenschappelijk vaderland even lief als gij, en daarom
pas ik er weI voor op het te prijzen, voor het dien lof heeft
verdiend: dat zou heeten een man als overwinnaar uitroepen,
die nog midden in den wedloop is."
Hij is ervan overtuigd, dat een auteur niet goed schrijven
kan, als de taal, die hij schrijft, niet gevormd en verfijnd is.
En 't is volgens hem geen wonder, dat Duitschland nog niet
daar is, waar hij het wil hebben: "Toen de Turken Weenen
belegerden, of als Melac de Pfalz verwoestte - gelooft men,
dat, toen te Weenen, te Mannheim sonnetten of epigrammen
werden vervaardigd? De muzen verlangen rustige woonplaatsen.
Noch aan den geest, noch aan de gaven der natie zijn dus de
geringe vorderingen, die wij gemaakt hebben, te wijten. Veeleer
moeten wij de schuld geven aan een reeks van ongunstige
omstandigheden, een serie van oorlogen, die ons ten gronde
richtten ..."
En toch heeft hij geprofeteerd van een beteren tijd, die al
dichter bij was, dan hij zelf wist: "Dat zijn dus de oorzaken",
zoo besluit hij, "die ons beletten zoo snel als het naburige Yolk
voorwaarts te gaan. Intusschen wie het laatst komt, overtreft
dikwijls zijn voorgangers; dat zou b~j ons spoediger kunnen
gebeuren dan men weI meent..... Wij zullen onze klassieke
schrijvers hebben; ieder zal ze gaarne lezen om van hen te
leeren; onze buren zullen Duitsch leeren; aan de hoven zal
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men het met genoegen spreken, en het kan gebeuren dat onze
verfijnde en tot volkomenheid gebrachte taal ten bate onzer
goede schrijvers zich van het eene eind van Europa naar het
andere verbreidt. Deze schoone dagen onzer literatuur zijn nog
niet gekomen; maar zij naderen; ik kondig ze u aan; ze zullen
verschijnen, maar ik zal ze niet aanschouwen; mijn leeftijd
beneemt mij die hoop. Ik ben als Mozes: ik zie van verre het
beloofde land, maar ik zal het niet betreden".
Of echter de koning in staat zou geweest zijn de dichters
van Weimar te waardeeren?

Christelijk-Sociaal in Frankrijk.
Een Inleiding
DOOR

DR. J. R. SLOTEMAKER DE BRUINE.

In icdere christelijk-sociale beweging moet altoos het christeliike zoowel als het sociale element afzonderlijk worden bezien.
Want zoowel de verhouding onderling van deze twee als de
wederzijdsche invloed op elkaar kunnen zeer verschillend zijn.
Nu eens overweegt zoo zeer het christelijke, dat men schier
aIleen van "evangeliseerenden" arbeid kan gewagen; dan
weder treedt zoo zeer het sociale op den voorgrond, dat nauwliiks van den christelijken geest meer hliikt. Hier staan de twee
elementen in onlosmakeliik verband en drijft het christelijk
besef tot den socialen arbeid en vraagt de sociale arbeid voor
streven en middel en doel telkens de goedkeuring van het christeliik geweten; daar kan men .spreken van twee grootheden,
elk op zichzelf van beduidenis en invloed, maar ook elk staande
op zich zelf, zoodat de christelijke en de sociale bemoeienis
loopen elk langs eigen liin, gaande over verschillende terreinen
en zonder dat wisselwerking te bespeuren valt.
Meestentijds is de tegenstelling niet zoo scherp te stellen; gaat
het enkel over een "meer" of .mlnder"; het leggen van meer
of minder nadruk op een der beide ziiden; het oefenen van
meer of minder wederzijdschen invloed.
En het aantal mogeliikheden wordt hierdoor onafzienbaar
groot.
Welk bepaald karakter dan de christelijk-sociale beweging in
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een gegeven land in een gegeven tiid zal vertoonen, hangt van
een reeks omstandigheden af. De mate der innerlijke .kracht van
het godsdienstig leven is hier van beteekenis en de omvang van
de sfeer, waarbinnen de kerken invloed oefenen, en de onderlinge
verhouding der kerken. Evenzoo het eigenaardig dogmatisch
stempel, dat het christendom in een bepaald land, onder een bepaald volk, door een bepaalden tiid draagt. Niet minder de algemeene sociale verhoudingen en vooral de vraag of landbouw
dan weI industrie overweegt. Eindelijk het geheel van het volkskarakter, dat trouwens onder den invloed vooral van den
religieusen toestand en mede van den socialen toestand gevormd
is en voortdurend wordt gevormd.

Bij de bestudeering van de sociale beweging in het fransche
Protestantisme verkrijgen deze algemeene opmerkingen een veel
meer dan algemeen belang. Het Protestantisme vormt er percentsgewijs een buitengemeen kleine minderheid en op de vorming
van het volkskarakter heeft het dus slechts zeer geringen invloed
kunnen oefenen. Om dezelfde reden is ziin invloed op den politieken en socialen gang der zaken gering en treedt dus het
christeliik element meer dan het sociale op den voorgrond, al
zullen ·de volgende bladzijden overvloedig bewijzen, dat sociale
studie en streving en resultaat er allerminst ontbreekt.
Maar een beoordeeling van de christelijk-sociale beweging in
Frankrijk en een waardeering van het fijne, dat ons hier geboden
wordt, heeft dus meer dan elders kennis van het fransche volk:
tot onderstelling en voorwaarde. Zoodat meer dan ooit een teekening van de beweging ditmaal met een teekening van den volksaard moet beginen.
Ziehier een enkel cijfer: op 39 millioen inwoners telt Frankrijk
650 duizend Protestanten, dat is iets meer dan anderhalf percent.
Naar het aantal gerekend, beduidt dus het Protestantisme daar
te lande ongeveer niets; op de vorming van de breede publieke
opinie kan het nauwlijks eenigen invloed oefenen. Voor de massa
bestaat er geen ander religieus leven en geen andere christelijke
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levensbeschouwing, dan die door Rome worden gekweekt. Godsdienst in het algemeen en christendom in het bijzonder worden
enkel uit Roomsche leeringen en gedragingen gekend. En de
geestelijke opvoeding van het volk geschiedt in Roomsche liin.
Dit is van overwegend belang voor de vorming van het volkskarakter, [uist ook naar die ziide, waarmede een christelijksociale beweging van doen krijgt.
De Roomsche kerk draagt in Frankrijk een politieke kleur. Zij
is feitelijk monarchaal en legt zich slechts noodgedrongen neer bij
den republikeinschen regeeringsvorm. De kwestie van de verhouding tot den H. Stoel of die van de benoeming der bisschoppen is
niet een louter-geestelijke vraag. De kerk gaat in tegen den stroom
van de heerschende ontwikkeling der politieke denkbeelden. Natuurlijk, dat de groote massa al deze dingen in oorzakelijk verband
stelt en dus weet, dat kerk of christendom of godsdienst of
geloof hetzelfde is als reactie en anti-nationale streving.
Geheel afgezien nu van de vraag, hoe men denkt over de
huidige ontwikkeling der denkbeelden in Frankrijk en over monarchie of republiek, moet het toch aanstonds ieder duideliik
wezen, hoe buitengemeen bedenkeliik voor den arbeid in het
Evangelie, voor de verbreiding der christelijke overtuiging in de
breede lagen des yolks het is, als in die lagen de zooeven genoemde
gelijkstelling muurvast gevestigd ligt, En men verstaat dan een
pogen als van Wilfred Monod, een van de christelijk-sociale
leiders, om woorden als "christenen" en "christendom" door
betere te vervangen, nu het niet meer mogeliik is, met deze woorden aan te duiden, wat men bedoelt. Hii pleit voor het inheemschmaken van het nieuwe woord "Messianisme".
Voorts werkt de Roomsche kerk ook in deze richting vormend
op de vorming van het nationale karakter, dat zij niet streeft naar
de kweeking van zelfstandige persoonlijkheden, maar naar een
ordening van zaken, waarin de al-zorgende moeder voortdurend
waakt over haar altoos-kind-blijvende kinderen. Met het gevolg,
dat zij, wien deze band te eng wordt en die zich daaraan ontworstelen, nu opeens van aIle banden vrij zijn, ook niet geremd
door de innerliik gekweekte zelf-discipline. Waardoor de Room-
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sche Ianden de alleen-vruchtbare hodem zijn voor het anarchisme
in de sociale beweging. Daarnaast is altoos geleerd, dat geloof en
godsdienst en christendom enkel zuiver werken via kerk en priester, zoodat wie aan de macht van de geestelijkheid zich wil onttrekken, daarmede tevens zich aan christendom, godsdienst en
geloof onttrekt; zoodat de overwinning van het clericalisme, derhalve het .Jaiceeren" geliik komt te staan met ongeloovig-worden.
Voeg hier ten slotte nog bii, dat voor de Roomsche kerk het
geloof een verstandelijke functie is, het aannemen van de waarheden der kerk, dus in de eerste plaats crouance en niet [oi. Zoodat het volksgeheel altoos weder het aandringen op "geloof" zal
moeten opvatten als een aanpriizen van bepaalde overtuigingen,
waaromtrent men verstandelijk pro en contra kan gaan pleiten;
zoodat het maar hoogst zelden daarin een poging zal bespeuren
om te voldoen aan het zoeken van hart en geweten.
Het Protestantisme staat, als het in een zoo-opgevoed yolk
werken wil voor het Evangelie, weI voor een buitengemeen
zware taak. De klankbodem voor ziin woorden, het verstaan van
zijn bedoelingen ontbreekt; voortdurend misverstaan en naastelkander-henen-spreken is nauwlijks te bespeuren. Hier is behoefte aan een extra mate van geloof en enthousiasme en volharding en tact.
Echter ook nog om een reden, die naast het reeds opgemerkte
ligt. 1) Laat het waar ziin, dat de kerk door haar wiize van inmengen in het publieke Ieven aanleiding geeft tot misverstand en
tot verwarring, oorzaak wordt van vijandige stemming tegen
haar - het is zeker oppervlakkig en onbilliik en oenziidig, zoo
men hiermede alles gezegd acht. Er is in het optreden tegen de
kerk- zeker mede een element van optreden tegen den godsdienst
zeIf. Het is zeker onjuist, om de Roomsche kerk en de haar viian1) Men vergelijke bij het volgende het artikel van JHR. DR. B. H. C. K.
over de scheiding van kerk en staat in Frankrijk, Onee
Eeuw, 1907, II, blz, 210 v.v, 369. En DR. P. D. CHANTEPIE DE LA SAUSSAIJE
over de vervolging van de Roomsche kerk in Geestelifke Stroomingen
1907, blz, 366 vv. Voorts ook MAURICE BARRES over "la grande pitie des
Eglises en France" in de Revue des deux Mondes van 1 December 1913 en volg.
VAN DER WIJCK
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dige strooming te teekenen als de macht der duisternis tegenover
de macht des lichts, als de wereld der behoudzucht en der reactie
tegenover de wereld van den frisschen drang naar vooruitgang.
In het anti-clericalisme schuilt anti-christendom. Een wereld, die
zich verlustigt in wuftheden en die zich verioopt in plat utilisme,
moet zich weI verzetten tegen de religie en zij zal zich verzetten
tegen elke religie, van welken inhoud ook en door welke kerk ook
gedragen, die met haar prediking van den ernst en haar eischen
van hoog-heilige idealen immers zonder ophouden tegen den
gangbaren toon protesteert.
In de Fransche publieke opinie schuilt een goed deel atheisme.
En in die wereld nu treedt het Protestantisme op met een nieuw
besef van een nieuwe roeping,
Het Fransche Protestantisme!
Met het kleine aantal, dat wij reeds noemden. En met veIerlei anders, dat ziin krachts-ontplooiing remt. 1)
Eerst zijn verstrooiing. Frankrijk telt 36.000 burgerlijke gemeenten. Er zijn 40.000 parochies der Roomschen, maar de Protestanten hebben slechts in 1600 gemeenten eenig middelpunt van
eeredienst en herderlijk werk, hetzij kerk, hetzij kapel of evangelisatie-post. Telt men in Frankrijk 362 "voorname" plaatsen, dan
ziin er daaronder 125, waar het Protestantisme een middelpunt
bezit. Dat beduidt: in nog niet een half percent van aIle gemeenten
en in slechts een derde deel van de belangrijke plaatsen vindt een
Protestant de uitwendige middelen gereed voor de bewaring en
opbouwing van ziin godsdienstig Ieven. Hoevelen loopen nu gevaar, in "de verstrooiing" verloren te gaan voor het Protestantisme en of de Roomsche kerk te zoeken, wanneer hun ziel
religieuse behoeften kent, of tot practisch athelsme te vervallen,
wanneer dit niet het geval is!
En een tegenwicht daartegen is zoo moeilijk aan te brengen.
Er wordt zeker ook onder de Roomschen geevangeliseerd en er
hebben ook overgangen plaats naar het Protestantisme. Maar
1) Zie Le cbristumisme social November, 1913, p. 577: Le protestantisme
francais est-if-organise pour la conquete ? Non!
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hier zouden slechts zeer lage getallen ziin te noemen. Er blijft in
het fransche yolk een vermoeden, dat het Protestantisme iets onfransch is, niet passend bij zijn aard, feitelijk anti-nationaal. En'
dit vermoeden wordt levendig gehouden door het Ieit, dat de evangelisatie-pogingen voor een groot deel uitgaan van buitenlanders;
kleine groepen als van de Methodisten en de Baptisten zijn van
oorsprong niet-fransch. Een zekere algemeene voorbereiding
voor den arbeid in het openbare denken ontbreekt dan ook geheel
en al; de invloed is uiterst gering.
Ook de "vrije" kerken 1) bestrijken slechts een beperkt terrein;
zij zijn trouwens nog vrij nieuw en eerst in het midden der vorige
eeuw ontstaan.
Historisch beter geworteld is de Luthersche kerk, doch zij kent
slechts twee streken, waar zij eenigen invloed van beteekenis
oefenen kan en haar getallen zijn klein. 2)
In de gunstigste conditie verkeert nog de eeuwen-oude Hervormde kerk van Frankrijk 3) met haar traditie, haar sporen,
soms zeer bloedige sporen - maar het is martelaars-bloed - in
de geschiedenis en haar aantal van omtrent 600.000 leden. De
striid der richtingen werkt echter weder verzwakkend. Sinds 1872
hebben zich de rechtzinnigen en de vrijzinnigen van elkaar gescheiden als evangeZiques en liberaaa: Een sindsdlen opgetreden
midden-partij - die van Jarnac - heeft zich in 1912 met de vriizinnigen vereenigd. En de toestand is thans deze; dat bii de scheiding van kerk en staat de Hervormde Kerk 530 gemeenten telde
met 765 predikanten. Sindsdien zijn eenige filialen en evangelisatie-posten tot zelfstandge gemeenten omgevormd (de associations culturelles), zoodat het getal gemeenten thans ongeveer 685
bedraagt, waarvan er 500 tot de rechtzinnigen, de overige 185 tot
de vrijzinnigen behooren; afgezien van zeer enkele, die aIleen een
1) Officieel Union des eglises evangeliques iibres de France.
S) De Eglise de la confession d'Augsburg en France telde in 1905 - het
jaar van de scheiding tusschen kerk en staat - ruim 50.000 leden. In
Parijs bezit zij 12 gemeenten ,en 30 predikanten; in Montbeliard, aan de
Oostzijde van het land en tegen den Elzas aan gelegen, 38 gemeenten met
45 predikanten.
3) Officieel Les eglise,fJ reformees de France.
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plaatselijke organisatie hebben, zonder eenig verband met de
overige gemeenten in Frankrijk.
Dit zijn de krachten, die het groote fransche yolk met den
zuurdeesem van het loutere Evangelie moeten doordringen l
En toch staat de toekomst van het godsdienstig leven in Frankriik veel minder zwak dan het bovenstaande zou doen vermoeden. Er zal later nog gelegenheid zijn, er opzettelijk bij stil te
staan, dat een weI klein, maar zeer krachtig aantal Protestantache persoonlijkheden wijden invloed oefent op het terrein van
onderwijs, kunst, wetenschap, bestrijding van volkszonden. Maar
reeds nu wijzen wij er op, dat ook in dit yolk de zielsbehoefte aan
God zich ten slotte niet laat onderdrukken. Het menschenhart
hijgt naar wat boven de stof woont en boven de stof ons uitbourt;
het voedt zich ten leste evenmin met genot als met schitterende
negaties, zelfs al worden die opgesierd door een sprankelend vernuft. Beide in de toon-aangevende kringen der aanzienlijken, beschaafden, geleerden en in de breede volkslagen wordt de behoefte
wakker aan hooger kracht. 1)
Allerlei werkt daartoe samen.
Het terugtreden van Frankrijk in de rij der groote mogendheden is in strijd met het besef van het yolk, dat het een internationale roeping draagt. En men gaat zich bezinnen op de oorzaken van dien acht.eruitgang. Is het dit, dat het zedeliik besef zoo
bedenkelijk is gedaald, dat de wuftheid regeert, dat het moreele
ieven in engeren zin zoo alles te wenschen overlaat? Indien [a,
dan moet een nieuwe kracht in het yolk worden ingedragen, die
de werking dezer fatale machten overwinnen kane Maar zulk een
kracht schuilt niet in ontwikkeling, onderwijs, beschaving; deze
staan hier machteloos. Zij werkt ook niet in moreele verheffing
op zich-zelf, want het moreele moet, om stevig te staan, een grondslag hebben, waarop het rust, en het kan niet zichzelf ten grondslag dienen. Hier begint reeds de behoefte aan religie te spreken.
1) Men zie een artikel in Foi et Vie van 1 Febraari 1912. En een van

L. VAN

OUTHOORN, een Nederlander, maar die in Parijs verblijf houdt en
daar het volksleven bestudeert, in Ons Tijdschrift, 1913, bIz. 463 v.v,
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Maar wij kunnen dieper dalen. Men gevoelt zich
gansch
afgezien van wat voor een internationale positie onmisbaar zal
wezen - men gevoelt zich ziels-arm en ziels-Ieeg, ondanks de
beschaving. Dat geldt beide voor de enkelen en voor het volksgeheel. Wie bevredigt de enkele zielen, die dorsten naar bevrediging
en persoonlijk bezit? Wie kweekt weder een krachtige volksziel in
de Fransche natie? Er is dorst; en de vrij-denkerij lescht dezen
dorst niet. Het volk als geheel begint zich weder naar de geestelijke
dingen te keeren. En het spreekt boekdeelen, dat, terwijl het neutrale staatsonderwijs kosteloos is en het bijzondere onderwijs, dat
zich de godsdienstige behoeften herinnert, zeer kostbaar - dat
desondanks een vijfde van het aantal schoolgaande kinderen de
bijzondere scholen bezoekt. 1 )
Men vraagt naar religieus leven; men vraagt naar kerkelijk
leven.
Gaston Riou heeft geluisterd en geluisterd om te verstaan, wat
er thans omgaat in het Fransche Yolk, en heeft geschreven 2) in
een wellicht al te blij optimisme over het zoeken en hunkeren naar
geloof, over hetgeen zich hieruit voor nieuw-Frankrijk laat wachten, laat hopen althans. En de vervulling der nu sprekende behoeften verwacht hii, althans hoopt hij van een positief Protestantisme, dat den godsdienst toont als wezenlijke realiteit, los
van aIle clericalisme en toch zeer degeliik; dat aan Frankrijk de
mogelijkheid toont van laicisme, dat geen atheisme wordt; dat wil
opvoeden tot persoonlijke zelfstandigheid en tegeliik volhardt bii
de gebondenheid aan God.
Aan deze behoeften nu van het oplevend Frankrijk komt de
christelijk-sociale beweging in Frankrijk tegemoet. Het Protestantisme in het algemeen voelt behoefte aan meer oefenen van kracht,
maar daartoe aan meer uitcrliiko en innerlijke eenheid. Doch
het voelt zich tevens in staat, om straks de nieuwe roeping te
aanvaarden en [onge enthousiasten beginnen te werken onder
de leuze: "Voor Christus en Frankrijk".
1) De juiste cijfers waren op 1 Januari 1914:
70.646 openbare scholen met 4.973.179 leerlingen.
14.464 bijzondere scholen met 1.148.704 leerlingen.
2) In zijn hoek Aux ecoutes de la France, qui vient.
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Dan zal het evenwel van de allergrootste beteekenis ziin, hoe
de kerken zich stellen tegenover de nieuwe beweging; niet de
godsdienstige persoonlijkheden, niet het algemeen religieus
besef, maar de kerken als organisaties. Zullen deze haar tiid
verstaan? Blijven voortgliiden langs de uitgesleten banen of
voldoende innerliike levenskracht bezitten, om zich geheel
aan te passen met nieuwe methoden aan nieuwe behoeften?
Zullen de kerken zich-zelf weten te maken tot iets meer,
tot gansch iets anders dan preek-kerken aIleen? Zullen zij zichzelf kunnen maken tot een middelpunt van het cultuur-Ieven
in den breedsten zin, waar de vragen van wetenschap en kunst en
onderwijs en staatsbeleid leven? Waar vooral ook het duizendhoofdig maatschappeliik vraagstuk leeft? En waar dat alles dan
gesteld wordt en gesteld blijft in het verlichtende en veroordeelende en koesterende licht van het evangelie der genade Gods?
Zoo stelt zich al sinds jaren het probleem voor den geest der
sociale christenen van Frankrijk. Men vindt er gemakkelijk en
het christelijke en het sociale element. Maar het is tevens duideliik,
dat de eigenaardige onderlinge verhouding dier beide elementen
aIleen in het goheel van de Fransche toestanden kan worden
verstaan en gewaardeerd.
Wat wil nu het sociale Protestantisme in Frankrijk?
Wie het antwoord geven wil met een enkelen naam, die moet
vele tientallen van jaren teruggaan om dien naam te vinden.
De hedendaagsche Iitteratuur tast onophoudeliik terug op een
man, die een eeuw geleden heeft geleefd en gewerkt. In gansch
andere tiiden en omstandigheden derhalve. Maar die desondanks
het zaad heeft gestrooid, dat thans ontkiemt en opkomt. Die
immers ook gewerkt heeft niet met woorden aIleen en met betuigingen of getuigenissen, maar met der daad.
Wij denken aan Johan Friedrich Oberlin.
Het orgaan der fransche christelijk-sociale beweging drukte
onlangs een gebed van Oberlin af met de bijvoeging, dat de beweging voor sociaal christendom met zulk bidden is hegonnen. 1)
1) Zie Le christianisme social 1913, p. 72.

OHRISTELIJK-SOCIAAL IN FRANKRIJK.

613

En de man, die zoo bad, was de man, die uit de kracht van dat
bidden zoo werkte tevens. Een der leiders van de beweging, Elie
Gounelle verzekert 1), dat men den invloed van Oberlin en van
zijn eigenaardige vroomheid (son type de piete) op het sociale
christendom in Frankrijk en in de gansche wereld niet te heog
aanslaan kane
Zijn uitwendige Ievensloop is spoedig verhaald. 2) Hij werd in
1740 te Straatsburg geboren; studeerde theologie; werd in 1766
beroepen als predikant van Waidersbach in de Vogezen; .diende
die gemeente negen en viiftig [aar en stierf in 1826. Ziehier dus
een man, die zijn gansche leven predikant geweest is in ziin eerste
afgelegen gemeente; anders niet! Maar hij is ridder gemaakt van
het Legioen van eer; een stad en een universiteit in Amerika ziin
naar hem genoemd en dragon door hun naam de heugenis van
de zen man voort de eeuwen door. Dat is meer, dan den meest
gevierden stadspredikanten te beurt valt! Wat is het geheim van
dezen zonderlingen gang der dingen?
Dit, dat hii door de warmte zijner ziel en de kracht van zijn
wil zijn ambt heeft gemaakt tot een zeer sprekende illustratie van
het apostolisch woord: "dat de godzaligheid tot aIle dingen nut
is, hebbende de belofte des tegenwoordigen en des toekomenden
levens" 3). Ook van het tegenwoordige leven, het leven hier en nul
Hij was christeliik en sociaal; hij was het een om het andere
Wie de beteekenis van ziin arbeid zal verstaan, moet weten,
wie deze man was naar zijn geestelijke ziide en evenzoo, hoe de
gesteldheid was der streek, waar hij zoo lang gewerkt heeft.
1) Zie ELIE GOUNELLE, Pourquoi sommes-nous chretiens sociaux! Paris,
1909, p. 8.
2) De bronnen voor Oberlins leven zijn: D. E. STOEBER, Vie de J. F.
Oberlin. Strasbourg, )1831. W. BURCKHARDT, J. F. Oberlin, Vollstandige
Lebensgeschichte und gesammelte Sebriften. Stuttgart, 1843. Kortere be:schrijvingen in CAMILLE LEENHARD, J. F. Oberlin, un saint protestant.
diss, Montauban 1896. ARMIN STEIN, J. F. Oberlin, ein Lebensbild, Halle,
1899; in Nederlandsche vertaling verschenen te Nijkerk in 1900. Ret werk
van STOEBER is in 1911 opnieuw uitgegeven.

3) I Tim. IV: 8.
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Oberlin was een zeer geesteliik man. Hij is met zijn warme
harte-geloof een verkwikking in den dorren, rationalistischen
tiid, waarin hij leefde. Maar het geestelijke gaat bij hem over in
over-geestelijkheid, in een begeerte, om nu en dan aan deze aarde
volkomen onttrokken te wezen, in aanraking te zijn met de geesten-wereld, zich al peinzend te verliezen in dat nieuwe leven, dat
later ginder openbaar worden zaI. Hoe kon hij zich verdiepen in
Jezus' woord, dat "het huis des Vaders vele woningen heeft" 1)
en zich dan laten drijven op speculaties over de toestanden en
verhoudingen ginds. Dan gleed zijn potlood over het papier en
bracht in schets, bracht op kaart wat hii in den geest van het
nieuwe J eruzalem aanschouwd had. Dan ontving hii gezichten
nit die wereld en gevoelde zich in contact daarmede, geheel onttrokken aan de aarde.
En toch is deze man de wekker van het christelijk-sociale
streven en heeft zijn geestelijke energie zich ontladen in werken
voor de dingen van allen dag,
Daartoe kon dan ook inderdaad zijn gemeente hem lokken door
het overstelpend aantal ook van aardsche behoeften; tenzij dat
juist een teeder en geestelijk man door den last dier overstelping
zou afgeschrikt zijn.
Ziin gemeente lag midden in de bergen-streek van de Vogezen,
ten Westen van Straatsburg; in het district Ban-de-la-Roche of
Stein-thaI. Een onherbergzaam oord. Woest; nauwliiks te bereiken van uit Straatsburg of eenig ander deel der bewoonde
wereld en zonder goede verbindingswegen tusschen de dorpen of
gehuchten onder ling; met bergruggen, die hen scheidden; met
stroomen, die tot woeste bergstroomen aanzwollen in den winter
en niet langs stevige bruggen waren over te trekken. Een streek,
waar de sneeuw Iiggen blijft soms van September tot Mei en waar
de Noordenwind snerpend en gevaarliik over heen trekt.
Daar woonden de armen; arm in stoffelijk goed, in kennis, in
ontwikkeling, in zedelijk besef, in geestelijk leven. Verdeeld over
de twee kerkelijke gemeenten van Waldersbach en van Rothau,
die elk een paar dorpen en een paar gehuchten omvatten. Daar,
1) Joh. XIV: 2.
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in Waldersbach, heeft Oberlin zijn herderlijk werk begonnen en
geeindigd,
Maar dat herderliik werk is geschied volgens een schema, zoo
wijden zoo veel-omvattend, dat haast al wat christelijk-sociale
streving kan vinden als taak hier als taak is gevonden, erkend,
volbracht. Zijn werk gaat over het geestelijke en het aardsche,
over verstandelijke en zedelijke ontwikkeling, over landbouw en
industrie, over wegen-aanleg en veeteelt, over spaarkassen en
gezondheidsmaatregelen. Over dat alles. En alles uit den drang
van het Evangelie. En dat bij zulk een "geestelijk" man!
Ziin menschen moesten leeren lezen natuurlijk, De Heilige
Schrift vooral, maar dan ook wat uit die Schrift put en naar die
Schrift heenleidt. Oberlin had een kleine drukkerij, waarop hij
Schrift-gedeelten liet drukken ter verspreiding voor wie nog geen
biibel hadden of aan den bijbel waren ontwend. Korte, populaire
tractaten kwamen van zijn pers. Hii stelde zich in verbintenis
met een biibelgenooschap en tractaatgenootschappen. Hij .richtte
een bibliotheek in, waaruit men boeken leenen kon; en deed bij
de meest belangstellenden nieuwsbladen circuleeren, waardoor zij
een weinig leerden medeleven met de wereld buiten hen en toch
zoo vlak om hen heen.
Maar deze bemoeienis onderstelt, dat de menschen hadden
leeren .Jezen" in den meest letterlijken, primitieven zin van het
woord. Met de grootste inspanning en veel opoffering van tiid en
geld en krachten heeft Oberlin een bruikbare school gebouwd,
leerkrachten gewonnen, leermiddelen aangeschaft. Daar konden
de kinderen het eenvoudigst onderwijs ontvangen en daar werd
o.a. extra zorg besteed aan een zuivere uitspraak van hun
fransche moederland en aan uitroeiing van het dialect, omdat Oberlin dacht ook daar aan - zuivere taal het karakter veredelt. En naast het gewoonste schoolonderwijs kwam het onderwiis in breien en andere eenvoudige handwerken, die in Waldersbach haast onbekend waren.
Niet enkel aan geestelijke en zedelijke gezondheid dacht deze
dominee; ook voor de lichamelijke gezondheid had hii oog en
hart en aandacht. In zijn arme, afgelegen dorpen woonde geen

616

CHRISTELIJK-SOCIAAL IN

~'RANKRIJK.

arts; hij zou er moeiliik hebben kunnen .Jeven"; en de menschen
hadden geleerd, zich bij allerlei kwaal te helpen met kruiden op
brandewijn. Maar Oberlinbegeerde meer. En terwiil hii natuurliik niet al het begeerlijke kon verkrijgen, zocht hij het mogeliike
met kracht. Hij drong een der onderwijzers, zich zoo goed mogeliik op de hoogte te stellen van ziekten en geneesmiddelen; hij
deed een der vrouwen van de plaats opleiden tot verpleegster; hii
kweekte verloskundige kennis aan.
Hij dacht niet enkel aan de zieken. De gezonden moesten in
staat gesteld worden, te leven. En dat natuurliik niet langs den
weg van bedelen. Zoodat hij dit streng tegen ging, maar de
armenverzorging zoo goed mogeliik regelde. En ook dacht aan
een spaarkas. En een voorschotkas.
Maar dit baat nog weinig, als er geen geld binnen komt.
Dus moesten de welvaartsbronnen worden verbeterd en
nieuwe geopend worden. Oberlin deed beide. Er was landbouw
in Ban-de-Ia-Roche; maar oordeelkundig werd zij niet gedreven.
Toen ging de predikant landbouw-wetenschap beoefenen en deelde
de vruchten van zijn onderzoek aan de gemeenteleden mede; drong
ook anderen, zich op de hoogte te stellen; belegde samenkomsten,
deed voorlezingen houden; een primitieve land- en tuinbouwcursus! Dan naast de theorie de practijk. Hij liet betere aardappel-soorten komen en deed de vruchtboomen veredelen, waardoor de oogst toenam in waarde en tal. Nieuwe stukken land
werden ontgonnen en over de beste wijze van bemesting werd
gedacht en gepraat en gehandeld. Maar daartoe moest tevens
de veeteelt worden verbeterd; er was ook veeteelt in Ban-de-JaRoche! Oberlin maakte studie van de veeartsenij en leidde ziin
veehoudertjes op in die kunde. Handwerkslieden waren er niet;
geen smeden noch timmerlieden noch wagenmakers. En wie dus
hun diensten noodig had, moest ver weg trekken langs slechte
wegen met veel inspanning en moest, dus tiid en geld en kracht
verspelen. Maar geschikte [ongons werden naar elders gezonden
en er opgeleid voor een vak; straks waren er ook ambachtslieden
in de gemeente; toen spaarde men tijd en geld en kracht. Kon
Oberlin niet verder gaan met het openen van welvaartsbronnen?
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Hii heeft in zijn dorpen ook het weven en spinnen inheemsch
gomaakt.
Hij dacht aan de meest stoffelijke dingen, Nu en dan bracht
een brand groote schade aan; door ziin bemoeienis kwam er een
brandspuit. En hij heeft gezorgd voor meerder mogeliikheid van
verkeer; bruggen doen bouwen, wegen doen aanleggen of verbeteren; toen men daar eerst niets voor voelde en dus niet aan
den arbeid ging, toen nam de predikant zelf spade en houweel
ter hand; hii begon vast; straks volgden de anderen.
Zoo vatte hij zijn ambt op onder deze arme, onontwikkelde,
ruwe, verwilderde, lijdende menschen. En.... daar kwam de
vrucht! Alles begon te rijzen; zeer langzaam, maar het rees omhoog. Wat meer welvaart, wat meer kennis, wat meer beschaving,
wat meer zedelijk leven, wat meer geestelijk bezit. Het een mede
onder invloed van het andere En het bleef riizen, voortdurend. Hij
vond zijn menschen als halve heidenen; als een christelijke gemeente verliet hii hen.
Dat is de man, die het ideaal geworden is der sociale christenen
van Frankrijk. Hij met ziin warme hart en met ziin ruimen blik,
die het heele leven poogde te omvatten. Die thuis was in het
nieu.we Jeruzalem en van aardappel-soorten verstand had. Die
niet wist van de scheiding, nog veel minder van de tegenstelling
tusschen het aardsche en het geestelijke, maar in alles Gods
schepping zag en het terrein, waar God moet worden verheerlijkt:
aarde en hemel, lichaam en ziel, markt en gebedskamer. Die niets
menschelijks zich vreemd achtte, omdat hij in den ganschen
mensch Gods beelddrager ontdekt had. Die hunkerde naar Gods
.koningschap alomme.
Maar het zaad, door hem gestrooid, zou zeer lang in de aarde
ruston, een het begon te ontkiemen, uit te schieten, vrucht te
dragon. Eerst zestig jaren na Oberlin's dood neemt de christelijksociale beweging in Frankrijk een aanvang. 1)
1) Op een "conference evangelique" te Montpellier op 29 October 1885
hield de predikant L. Comte een voordracht over de sociale kwestie in
het algemeen; op een volgende, 28 October 1886 te Alais gehouden, sprak
de predikant L. Gouth over "de predikant en de sociale vragen",

39
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Ret was in de jaren 1885 en 1886, dat men van Protestantsche
ziide voor het eerst op een conferentie de sociale kwestie met nadruk aan de orde stelde. Maar sinds is zij dan ook aan de 'orde
gebleven. In dat zelfde jaar 1886 nog werd de oprichting voorbereid van een breed-werkenden studie-kring. 1) En de beweging
groeide voortdurend aan innerlijk gehalte en uiterlijke kracht.
Ondanks haar korte bestaan van nog geen dertig jaren wijst
de geschiedenis der beweging nu toch reeds drie perioden aan 2);
waarvan een schets moet worden gegeven, om ons met een greep
op de hoogte te brengen van de drijvende beginselen en de remmende moeilijkheden van het sociale Protestantisme daar te
lande.
Het eerste tiidvak loopt van 1885 tot 1893. Het is de tiid, waarin men zich bewust wordt van ziin roeping en waarin vooral de
predikant Tomy Fallot door ziin persoon en woord en geschrift
en werk veel invloed oefent. De eerste vraag, die zich met klaarheid stelde voor den geest, was deze: "hoe zal het Evangelie beter
tot het yolk en het volk beter tot het Evangelie worden gebracht?"
De beweging heeft dus een sterk geestelij·ken grondslag, een eigenliik evangeliseerend karakter. Niet het sociale is doeI, maar het
christelijke. Terwijl men nadacht over die vraag, zich de tekortkomingen herinnerende van kerken en christendom, de oorzaak
dier tekortkomingen opzocht, rees achtereenvolgens meer dan een
antwoord omhoog; maar alles ontsprong aan eene grondgedachte:
"wij hebben het v 0 II e Evangelie niet geboodschapt!" Met andere
woorden: het gebrek aan contact tusschen Evangelie en massa ligt
niet aan het Evangelie; dat het christendom den greep op de schare
mist, ligt aan dat christendom niet. En het zal niet noodig wezen,
wat nieuws te zoeken en dat aan het eenmaal gegevene toe te
voegen; niet noodig, om het evangelie smakelijk te maken voor
de kinderen van onzen tijd door ook eens aan sociale vragen b.v.
\) Namelijk de Association protestante pour l'etude pratique des questions

sociales.
2) Bron: ELIE GOUNELLE, Pourquoi sommes nous chreiiens sociaucc. Essai
historique, p. 5 etc.
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het oor te leenen en daarmede het oude evangelie te omringen,
op te sieren, aan te vullen. Het is aIleen maar noodig, dat het
Evangelie-zelf ten volle wordt ontvouwd; zonder eenig vreemd
bijmengsel verkondigd, maar weI naar zijn eigen veelzijdigen inhoud voorgesteld.
En dat is tot heden verzuimd.
Indien God onze Vader is, dan ziin wij Zijne kinderen; indien
wij zijne kinderen zijn, dan zijn wij broeders onderling. Maar
daarmede is tevens de solidariteit gegeven en de samenbinding
en de bekommering om anderen; daarmede is het louter denken
aan den enkele en aan de redding der eene ziel als eenzijdig en
onvolledig geteekend. Het Evangelie-zelf is niet enkel individueel,
maar ook sociaal.
Indien Christus de waarde van een enkele ziel zeer nadrukkelijk geproclameerd heeft, volgt daaruit onmiddelliik, dat ieder
zich om de eigen ziel of de ziel van een ander daadwerkelijk bekommeren moet. Maar er volgt tegeliik, op hetzelfde oogenblik
ook nog iets anders uit; immers: dat in het productie-proces de
ziel van den arbeider gewichtiger is dan het dividend; dat de
kwestie van loon en arbeidsduur als een geestelijke vraag, als
een ziele-vraag moet worden behandeld.
Nu de verlossing is aangebracht, moet iedere ziel daarheen
worden geroepen en heeft iedere ziel van Gods wege "een recht
op dit heil". 1) Maar dan mogen de aardsche verhoudingen, maatschappelijke toestanden, economische omstandigheden ook niet
van zulk een gesteldheid zijn, dat die mensch daardoor in het
bereiken van het heil wordt belet of belemmerd.
De prediking wordt omhoog geheven van het Koninkrijk Gods;
maar laat men zich goed voorstellen, dat Christus dit Koninkriik
niet zocht in den hemel, maar het plaatste op de aarde; laat men
goed weten, dat Hii tiidens die prediking innerliik met ontferming bewogen was over de schare; laat men het element niet
verwaarloozen, dat Hii om deze bemoeienis met de massa den
smaad droeg -en dragon wilde van de officieele leiders des volks.
1) Ret "droit an salut", waarover ik later uitvoeriger zal moeten spreken.
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Uit dit alles tezamen volgt de duideliik aanwijsbare taak voor de
christenen van onze dagen,
Het waren deze verwaarloosde stukken christendom, deze verwaarloosde consequenties van het evan gelie, waarop in de eerste
periode der christelijk-sociale beweging onophoudelijk gewezen
werd. Zeer langzaam werkten de opnieuw-ontdekte gedachten
door. Langzaam-aan zou het fransche Protestantisme een meer
nieuw, meer vol geluid doen hooren. Daar ontving het een
schok, doordat in 1893 Fallot zich uit allen socialen arbeid terugtrok om zich voortaan slechts aan evangelisatie te wijden. Hh~r
mede vangt het tweede tiidvak aan, dat tot 1905 doorloopt. De
vrienden der beweging gingen voort met het populariseeren van
de zooeven omschreven gedachten. Vooral trad het "Koninkrijk
Gods" op den voorgrond. Onvermoeid verzette men zich tegen
het vergeestelijken van dit begrip, zooals het in de kerken sinds
eeuwen inheemsch is, en wees men aan, dat het niet uit de aarde
stamt noch tot de aarde zich beperkt, maar weI terdege op de
aarde staat. En moeizaam zocht men na, hoeveel van de vele
idealen, met dat eene begrip gegeven, verwerkelijkt kan worden
in de tegenwoordige wereld; wat in de verhoudingen binnen die
wereId veranderen moet, zal inderdaad deel na deel van het
ideaal verwezenlijk worden.
Het [aar 1905 stelde ook het Protestantisme voor nieuwe
vragen. Het is het jaar van de scheiding tusschen kerk en staat;
waarmede de derde periode aanvangt, die tot heden doorloopt.
De Protestantsche kerken waren godwongen, zich ernstig te bezinnen op haar organisatie, haar voortbestaan, haar onderlinge
verhouding. Maar bij dit bezinnen werd men opnieuw tot de
pijnlijke bewustheid gedwongen, dat de vierde stand toch eigenliik leeft buiten aanraking met kerk en christendom, dat de kerk
hem niet heeft gegrepen, zelfs meestal niet bereikt. En als eenige
weg van waarachtig herstel dezer schade werd gezien, wat men
vroeger gezien had, maar nu al klaarder en al meer opzettelijk
zich herinneren moest: zal het Protestantisme ziin roeping onder
het Fransche yolk vervullen en voor ziin deel medewerken aan
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de genezing, de weder-oprichting van dat volk, het inluiden van
den nieuwen tiid, dan zal de sociale ziide van het Evangelie op den
voorgrond moeten staan. En dan zal dit moeten bliiken in de
prediking, in de daden der christelijke groepen, in de inrichting
der christelijke kerken.
Het is in dit bewustziin, dat het Fransche Protestantisme thana
streeft naar de volbrenging van zijn taak.

Roaping.
DOOR

o.

RUYSCH.

II. (Slot.)
In 't begin viel Henk alles zeer mee... 't Werk, dat hij te
doen kreeg, was tamelijk interessant, al eischte het weinig van
zijn denkkracht; de ambtenaren van zijn tafel - bestaande
uit vijf dubbele lessenaars - waren aardige, voor 't grootste
deel nog jonge menschen, die hem welwillend ontvingen en
zooveel mogeIijk hielpen als hij door z'n ongeoefendheid met 'n
moeilijkheid geen raad wist... Bang was hij geweest veel met
zijn zaal-chef in aanraking te zullen komen - de man had
op hem 'n onsympathieken indruk gemaakt en hij voelde dat
dit wederkeerig was - de commies-plaatsvervanger regelde
aIle zaken, de ander zat in z'n kamertje en bemoeide zich niet
dan zeer-zelden met het personeel.
Maar toen hij wat inburgerde, kwam al gauw de ontnuchtering.
't Werk, in 't begin door de nieu wheid ervan, niet onaangenaam,
bleek op den duur saai te worden: elken dag haast 't zeIfde,
zonder ooit 'n verfrisschende variatie ... En dat zou hij nu jaren
achtereen moeten doen, zonder eenig uitzicht op verandering...
als hij daaraan dacht werd 't hem alsof hij in 'n kerker zat,
waaruit ontkomen onmogelijk was ...
Dan: de wijze waarop z'n collega's opvatten hun werk, stuitte
hem. Zelf zag hij het als 'n noodzakelijken plicht, die hij zonder
liefde was begonnen te volbrengen, in hem was echter de stille
- zij 't dan zeer kleine hoop, dat 't hem eens bevredigen zou ...
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Zoovelen toch waren ambtenaar hun heele leven door, en
schenen gelukkig, zonder te voelen hun werk als een last, die
hen alle blijheid ontnam... Waarom zou dat met hem ook niet
zoo kunnen worden? Zoo fijn besnaard was hij toch niet en de
hooge eischen, die hij misschien eens gesteld had waren door
al wat hij doorgemaakt had, genoeg verminderd ...
In de verwachting had hij geleefd, dat zijn omgang met
gelijken en zijn dagelijksch verkeer met hen, helpen zou zich
in zijn nieuwe positie te schikken... En nu - zijn medeambtenaren zagen hun betrekking nog lager dan hij in zijn
somberste oogenblikken ooit gedaan had... "De honger drijft
ons naar 't bureau", had een van hen tot Henk gezegd, toen ze
't er over hadden. Er was om gelachen, die 't zoo uitsprak,
lachte zelf mee, ..... maar toch, 't gaf zoo naakt-waar hoe er
over gedacht werd, uit al hun gesprekken bleek het. 't Mooiste
oogenblik van den dag was, als 't vijf uur sloeg, dan waren
ze verder vrij..... Ze begonnen 's Maandags biJna allen in
geprikkelde stemming, de lange werk-week, die voor hen. lag
vergalde 't humeur, zoo vlug mogelijk hoopten ze den tijd om
te krijgen - des te eerder was 't weerZondag, waren ze
vrij ..... En Henk hoorde 't alles aan,..... 't werd hem
benauwd. . . .. .Hoe 't mogelijk was zoo te leven, hij begreep
het niet, 't leek hem iets vreeselijks..... Wanneer hij z66
zien moest zijn taak, altijd,..... als iets waartoe de honger
hem dreef en niets hoogers - al wat er in hem leefde aan
idealen en begeerten, boven 't stof uitgaande, zou stikken,
sterven als 'n bloem in kamerdufheid En hij bad dat God hem
daarvoor behoeden zou - maar onder 't bidden kwamen
sarrend gedachten, dat hij zijn taak immer voelen zou als 'n
last, 'n levensonderhoud, meer niet.
Niets was er ook in zijn collega's, dat hem aantrok ..... Ja,
in 't begin, toen hij er nog kort was, hadden ze zich wat
ingetoomd voor den nieuweling...... Maar toen ze aan hem
gewend raakten, vertrou~d met z'n bij-hen zijn - toen gaven
ze zich, zooals ze waren. En Henk sehrok van den geest die
er heersehte..... De vuilste, gemeenste moppen werden er
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getapt, soms z66 voorgedragen, dat hij er, ofschoon hij zieh er
aan stootte, om meelaehen moest...... Hij ergerde zieher om
aan zich zeIf, 't was met schaamte dat hij ontdekte hoe er lets
in hem was, dat aansluiting yond met 't lage, buiten hem ....•
En hij voelde, dat hij strijden moest er tegen, met alle kracht,
bidden dat God hem helpen zou, of hij Z()U afzakken en 't nu
nog kleine zou grooter worden en groeien,
Pijnlijk bemerkte hij, dat hij weer alleen stond ..... 't Was
hem, of er in de groote zaal niet een Christen was..... Aan
zijn tafel zeker niet, dat ervoer hij slag op slag...... Gespot
werd er met de fijnen, wat waren 't anders dan huichelaars,
die de kat knepen in 't donker? Een was er op 't bureau geweest, jaren terug, zeer vroom zich voordoende, bekleedend
'n kerkelijke betrekking - en die betrapt was op onzedelijkheid . . . .. Naar hem maten ze aIle Christenen af, z66 waren
ze en niet anders..... Iemand ging naar de kerk, omdat
't goed was voor z'n zaak als de menschen 't zagen of omdat
't helpen kon vooruit te komen. . . .. En ze rekenden 't elkaar
voor: de meeste diakenen en eollectanten waren handelsmenschen,
die klanten gebruiken konden. . . .. En de dominees, leverden
'n preek voor hun geld, waarin ze dingen vertelden, die ze
zelf niet geloofden en waarom ze laehten als 't afgeloopen
was. . . .. De bijbel was "n boek vol onzin, 'n samenraapsel
van onmogelijkheden, met verhalen, die 'n fatsoenlijk meisje
niet lezen kon zonder blozen, ..... met eischen die een normaal
mensch nooit volbrengen kon, waarom 't dus maar 't beste was
er niet de minste notitie van te nemen .....
Henk hoorde 't alles aan en wist niet wat er van te denken.
Hij wist dat er ongeloovigen bestonden, natuurlijk; was vroeger
met ze in aanraking geweest, meer dan eens - maar dat er
zulken waren - neen, dat wist hij niet. Hoe ontwikkelde
menschen, want voor 't grootste deel hadden ze toch minstens
'n drie-jarigen cursus afgeloopen - zulke dingen meenen konden
in ernst - hoe ze 't vertellen konden en verdedigen - hij
begreep het niet .....
En toen bemerkt werd, dat Henk geloovig was - toen was
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zijn tafel met verbazing geslagen..... Ze poogden .hem te
overtuigen, dat hij 'n dwaas was, te gelooven al die bakersprookjes van vroeger eeuwen..... En ze kwamen metargumenten aan, opgediept uit Dageraad-blaadjes, waarmee ze te
bewiizen trachtten dat er immers niets was,..... met Christenen, die leefden in strijd met hun leer, ..... metgeleerden,
die ontdekkingen gedaan hadden, waarbij God wegviel als
onnut .....
Henk's geloof deerde dit niet, dAt bleef...... Maar zijn
omgeving werd hem er hatelijk door, hij beklom zijn kruk,
hakend naar 't oogenblik waarop hij weer vrij kon z\jn. Ja,
hij verdedigde wat hij geloofde, met alle kracht --- om ontnuchterd te ervaren, dat hij met al zijn redeneeringen niets bewijzen
kon, niemand overtuigde..... Ze bleven er bij dat geloof goed
was voor menschen, die noodig hadden 'n ruggesteun om fatsoenlijk te leven ---- die 't konden z6nder dat, behoefden 't niet.
En die dat zeiden, 't waren nog de ernstigsten .....
Ja, toen hij er wat langer nog was, ontdekte hij medegeloovigen. En 't verkeer met hen was hem goad; als 't hem
te benauwd werd en hij snakte naar iemand, die begrijpen kon,
die mede-wist van verlangen naar God, wiens hart 66k zocht
te midden van 't vermoeiend-beweeglijke den Onveranderlijke - dan ging hij tot hen en voelde de zaligheid van het
een zijn in Christus.
Maar tech, tach kon hem 66k dit niet verzoenen met zijn
werk, 't bleef een last, moeilijk te dragen ..... En 't werd bij
hem, als bij de vele anderen - hij leefde op den komenden
Zondag. Niet louter omdat 't een vriie dag was, niet louter
omdat hij dan uitgaan kon en genieten - 66k en vooral omdat
hij dan verkeeren kon op den berg, dicht bij God, niet weggetrokken, niet gehinderd door de platte week-omgeving .....
Dat het zoo niet goed was - hij voelde 't, Maar 't veranderen was onmogelijk. En's Zondagsavonds bleef zwaar drukken
't komende bureauleven als 'n ellende .....
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Zoo verliepen eenige jaren. Henk deed zijn werk, leefde zijn
bureau-Ieven ..... Was wat opgeklommen, zijn laag aanvangsinkomen had wat verbetering ondergaan, al was 't weinig .....
Rustig leefde hij met z'n moeder, in 'n klein bovenhuisje op
een der stille grachten, zuinig, -eenvoudig, zonder veel behoeften ..... 't Geen overgehouden was uit de ramp gevoegd bij
wat hij verdiende, was genoeg voor hen beiden, veroorloofde
hem 't bijkoopen van boeken voor z\in bibliotheek ..... En
thuis van 't bureau, zat hij op z'n kamer te werken wat, om
bij te blijven, te lezen wat, om te kennen de heerlijkheid der
letterkunde . . . .. Vrienden had hij niet, zijn gymnasium-kennissen hadden hem voor 't grootste deel links laten liggen,
'n hoogst enkele, die nog groette. . . .. 't Deerde hem weinig,
hij had zich neergelegd bij wat gebeurd was, zijn leven zou
gaan in de schaduw -- God wilde 't zoo en 't was goed .....
Ja, soms kwam 't oude waarom weer pijnigen, haatte hij z'n
huidig sleur-bestaan - hij was toch wel geschikt voor iets
beters dan voor kantoorklerk ? .... En dan was weg zijn rust,
dan bleef opstand wrevelen, 0, 't was 'n ellende te weten in
zich de macht van het woord,..... den drang tot het doen
van daden - en te moeten verdrogen op 'n kantoorkruk, te
moeten arbeiden aan 'n werk van doodende eentonigheid .....
En dan vergeleek hij zich-zelf met zijn kameraden-van-vroeger,
die studeerden, al haast klaar waren - waarom h\j niet?
Totdat 66k hij God's heiligdom intrad, Hem ontmoette .....
Dan dauwde weer vrede neer in z'n ziel; al kwam er geen
antwoord op zijn vragen: God kwam, en dat was genoeg .....
Dan kon hij weer voortgaan met verfrischten moed, met nieuwe
hoop om in z'n werk te vinden de roeping, om te doen z'n
taak naar behooren..... En 't was heerlijk te midden van
't gespot zijner collega's, als Nehemia even zich te kunnen
stellen voor God en te bidden om kracht, als ze faalde .....
Zoo ging z'n leven voort, ..... in groeimg naar God, in hopen
van te zullen vinden volk6men vrede ..... Met in hem de hoop,
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dat eens, eens - 0, z'n ziel hijgde er naar - hij zou getrokken worden uit deze bitterheid van 'n taak z6nder liefde er voor,
tot een, die voldoen zou volkomen, waarin hij zou kunnen
leggen iets van zich-zelf ... In dit werk kon het niet, ... in 't
inschrijven van vrachtbrieven kon moeilijk lets bevredigends
gevonden worden ... Ja, predikanten hadden makkelijk .preeken
dat 'n Christen ook hierin moest werken voor de eeuwigheid,
voor Gods eer... 't was in de praktijk haast niet mogelijk ...
Dat 'n dominee zag z'n werk als 'n roeping, dat 'n dokter zag
z'n werk als een roeping, dat talloos anderen vonden in hun
taak levenswerk -- hij· kon 't zich begrijpen ... Maar geplaatst
voor 't geen hij te doen had, dag aan dag, in 'n omgeving, die
telkens wondde, - zouden ze dan van ganscher harte kunnen
zeggen, dat het bevredigde 'n menschenziel? 't Zou immers
hun gaan, als 't hem ging, 't zou immers hun zijn, als 't hem
was; 't werk zou worden 'n taak, uit te voeren zonder liefde,
'n harde, noodzakelijke plicht,... te volbrengen onder zwaren
strijd om getrouw te blijven en niet af te zakken. Elken Zondag
werd in allerlei kerken gebeden voor de verschillende Christelijke instellingen en de vele Christen-werkers - 't was noodig,
zeer noodig,' dat er ook eens gebeden werd voor de kantoorklerken, die deden hun werk in de vaak vijandige omgeving
met z'n menigvuldige verzoeking, - Henk voelde, dat hij veel
gebed noodig had ...
En had hij nu maar kunnen vinden 'n ,vriend, die hem
steunen kon, tot wien hij komen kon met al zijn zorgen ...
Z'n moeder 't zeggen wilde hij niet, die had al smart genoeg
te dragen, die leed al genoeg onder 't veranderde leven. Haar
toonde Henk 'n opgewekt gelaat, haar zou hij allerminst laten
merken, dat hij zijn werk haatte haast ...
Op "er vragen of 't hem goed ging, antwoordde hij immer
bevestigend, en als ze soms merkte, dat hem iets drukte, dan
lachte hij 'er bezwaren weg. Ze moest zich maar geen onnoodige
zorgen maken over hem en niet piekeren over zwarigheden,

die niet bestonden,... 't ging hem best ...
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En ze liet gaarne 'er vermoeden wegpraten, ... ze dankte God
er voor, dat Hij haar ZOO'D goeden zoon geschonken had ...
AIleen, ze was wel eens bang, dat hij te eenzelvig werd - hij
was altijd alleen, altijd haast thuis ... En ze drong er op aan,
telkens weer, dat hij eens uit zou gaan, kennissen, vrienden
zouzoeken; hoe heerlijk ze 't ook yond, dat hij 't liefst maar
rustig bij haar zat, toch hield ze vol, blij, dat ze hem toch ook
'es iets opofferen kon ... Want als ze alleen was, 's avonds, in
de kamer-stilte, dan gingen 'er gedachten terug naar dien
vreeslijken tijd, toen gebeurde dat ontzettende ... En dan kon
ze snikkend verlangen naar 'er man, met wien ze zoo gelukkig
geweest was, ondanks hun zorgen, - heengegaan, juist toen
ze hem zoo noodig had, heengegaan voor goed... Ja, 'twas 'n
troost, dat ze gelooven mocht hem te zullen weerzien eens, ...
ja, God had 'er niet verlaten, had 'er geschonken nog tallooze
zegeningen, ... maar toch bleef schrijnen 't verlies, kwam terug,
weer 't heimwee, naar wat geweest was ...
Henk volgde 'er raad op ..... Ging op visite, nu hier, dan
daar, 't was een afwisseling..... Hij voelde zelf, dat 't noodig
was, hij liep gevaar een zonderling te worden, 'n oud mannetje
Van 't leven moest hij genieten, nemen wat 't hem
aanbood
En och hij hoorde nog eens wat nieuws, zag
wat andere menschen, bleef niet zoo beperkt in zijn klein
kringetje. . .. En misschien zou hij eindelijk vinden, iemand
die hem begrijpen zou, die worden kon z'n vriend.
Hij werd een gaarne geziene gast bij z'n kennissen .....
Want z'n oude humor had hem niet verlaten, en z'n lang inden-band gehouden jeugd-lust kwam los.. . .. Op veel feestjes
werd hij genoodigd, op veel partijtjes verzocht en graag nam
hij 't aan . . . .. Wat gaf 't of hij zich al moe-tobde? Z66 had
hij nog eens wat pleizier, zoo kon hij vergeten z'n zorgen voor
'n oogenblik ..... Veel te lang had hij met denken en zuchten
gemeend zijn leven te kunnen veranderen, dat was z'n fout
geweest. Nemen moest hij 't, zooals het was, en zien wat er
van te maken viel. . . .. Dan zou 't weI gaan, dan zouden z'n
klachten wel verminderen, dan zou hij leeren, zich neer te
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leggen bij 't onvermijdelijke ..... En misschien zou hij z66
vinden 't geluk .....
Ook op 't bureau werd zijn veranderd-zijn merkbaar .....
Hij hield zich wat minder afzijdig, bemoeide zich meer met
z'n collega's-. En ze waardeerden het, ze vonden, dat hij verbazend aardig uit den hoek komen kon en ze kregen eerbied
voor z'n ontwikkeling..... Hij was goed bij, 't was alleen
vreemd, dat hij orthodox was..... Entin, dat zonderlinge
namen ze dan maar op den koop toe, je had nu eenmaal rare
menschen . . . .. Misschien zou 't weI veranderen, dat gebeurde
weI meer... .. En ze poogden dat te verhaasten, door spotten,
door telkens weer aan te komen met wat de "wetenschap"
leerde en de "ervaring" bevestigde ..... Henk hoorde 't aan
en zweeg..... In 't begin had hij nog verdedigd wat hij geloofde, maar 't al gauw opgegeven, er was geen redeneeren
tegen ..... Ja, als 't te bar werd, kwam hij er tegen op - niet
altijd even zachtzinnig ..... Dat bezorgde hem den roep van
scherp te zijn en soms verweten ze 't hem als iets onchristeliiks ....
Op zulke momenten voelde hij weer fel, dat hij z'n bureauleven
haatte, dat al z'n middeltjes om dat te vergeten lapwerk waren.
Hij kon er. zich niet mee verzoenen. Niet door bidden, niet
door denken, niet door pogen zoo ver dat ging, mee te doen.
't Was zelf-bedrog als hij meende zich te zullen aanpassen
door de menschen te nemen zooals ze waren, door concessie's
te doen aan hun ongeloof. Eerlijk moest hij blijven, ook tegenover
zichzelf en geen vrede huichelen indien hij dien niet bezat.
Nuchter vaststellen, dat al zijn pogingen om zich met zijn
positie, met zijn werk te verzoenen, mislukt waren ... God wist,
dat hij het getracht had, oprecht.
Wat dan nu? 'Vast stond, dat hij nlet van betrekking veranderen kon, vast stond ook, dat hij niet wilde doen z'n taak,
louter omdat hij leven moest en onderhouden zijn moeder.
Niets bleef er dan over - dan 't opnieuw te probeeren;
zuchtend constateerde hij, dat hij al zijn bureau-jaren niets
gevorderd was... Bidden dat God eindelijk hem geven zou
kracht - of - of hem geven zou, iemand, voor wie hij dragen
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zou dezen last met liefde... Zijn moeder was niet voldoende
langer, zijn hart zocht meer, zocht een liefste, die geven zou
nieuwen glans aan zijn leven, die bezitten hem zou, zoo, dat
zelfs zijn plicht-taak worden zou tot een lust... Hij voelde
wel, dat hij nu z'n ideaal lager gezet had, meer bereikbaar,
dat hij feitelijk in de plaats van God schuiven ging 'n mensch,
- hij kon niet anders ... Hij wilde alles doen, getuigen, gelooven,
zijn een Christen, die zich zijn Reer nooit schaamde - mits
God hem dan schenken wilde, waar hij naar verlangd had
heel zijn leven - een ziel, die meevoelen zou zijn lijden,
meevoelen zijn vreugd, die worden zou zijn troost en geluk ...
Daarnaar werd TIU zijn uitzien. En opnieuw wachtte hij, in
bevende hoop. . . .. Totdat hij vond.....
Hij ontmoette 'er bij een van zijn kennissen op 'n partijavondje voor 't eerst. Ze viel hem op, doordat ze anders deed
dan de meisjes, die hij gewoonlijk ontmoette: niet lachtte om
elke aardigheid, niet overdreven druk deed, niet coquetteerde,
maar te praten wist, ernstig, juist over dingen, die hem interesseerden. . . .. Daarbij had ze een lief gezichtje, niet opvallend
door bijzondere schoonheid, ..... maar toch, 'er donkere oogen,
telkens wisselend van glans, 'er witte tanden, opblinkend verleidelijk tusschen 't warm-rood der lippen doorschokten Renk
telkens met vreemde, nooit-doorleefde gevoelens.....
Hij bracht 'er thuis, na afloop, door de avond-stille straten,
zich voelend rustig-gelukkig, zonder ander verlangen, dan dat
het lang duren mocht zoo. Zelf zei hij weinig, als droomend
naast 'er en toen ook zij zweeg na een wijle, was 't hem alsof
in die stilte hun zielen spraken. En toen ze afscheid namen
en hij drukte 'er hand, toen kwam weer over hem dat vreemde,
nooit-gekende, . . . .. niet onder woorden te brengen, ..... maar
dat zijn hart kloppen deed in voorvoelen van groote zaligheid.
Hij ging naar bed dien avond, in wonder-gelukkige stemming....
Dankte God voor Zijn zegeningen, bad om kracht voor den
komenden werkdag - en hij kon er aan denken zonder dat
het stoorde. . . .. En den dag daarop deed hij zijn taak en 't ging
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goed, de omgeving drukte niet, alles vlotte, ..... 't was vijf uur
voor hij er aan dacht.....
Maar's avonds, aIleen op z'n kamer, kon hij geen rust
vinden. . . .. 't Boek, waarin hij las, boeide niet, wat hij verder
probeerde om z'n aandacht te spannen - z'n ongedurigheid
bleef, . . .. Hij ging naar beneden, waar z'n moeder visite had,
poogde in te komen in 't gesprek, praatte druk en' beweeglijk
- maar aldoor was de onrust er, zwakker weI, omdat hij er
niet aan denken wilde, toch 'n op z'n gemak zijn als gewoonlijk
belettend.
Hij ging, ten einde raad, de straat op, ..... leeg en onvoldaan.
Doorliep de stad, al wandelend, met steeds sterkere hoop haar
te zullen tegenkomen..... Met 'n 800rt schrik kwam hij tot
deze gedachte,..... voelend plots wat het was, dat hem den
ganschen dag bezig gehouden had, . . . .. voelend plots, dat hij
verlangd had, aldoor haar weer te zien, 'er te spreken. - En
hij voegde zich bij de winkelendemenschen-massa, doorliep
de drukke stadsstraten, hel van licht, uitkijkend, speurend
rondom of hij 'er ook zag..... Toen hij moe werd, en 't gewoel
hem te vervelen begon, ging hij terug, naar huis op-aan, maar
toen hij binnengaan wilde, zag hij voor zich de saaiheid van
den avond verder en keerde om, nu doorloopend de stillere
straten tot vlak bij 'er woning..... Daar slenterde hij wat in
de omgeving, telkens weg willende gaan - 't was toch
kwajongensachtig zoo - wat moesten de menschen weI denken?
- toch blijvend in den omtrek..... Toen, plots zag hij 'er
aankomen, aIleen,..... hij liep 'er tegemoet, groette,..... ze
knikte, aan 'er verbaasden blik merkte hij, dat ze 't vreemd
yond hem hier te zien..... Voldaan nu, wandelde hij naar huis,
in zich weer dat wondere gevoel, van teer geluk dat komen ging.
Den volgenden morgen, koud-nuchter terug-ziend toenop den
vorigen avond, yond hij zich allernaarst; belachelijk. Och, wat
had hij zich aangesteld.... .. 'n verliefde kostschooljongen had
't hem verbeterd..... 't Was toch om zich te schamen, ...•
dat hij daar als 'n idioot 'n heelen avond had rondgeslenterd
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om 'n meisje te zien, dat hij eens ontmoet had en hem aardig
leek. . . .. 't Fraaiste was nog, dat hij z'n doel bereikte.....
Wat moest zij weI denken? Misschien - en dat hoopte hij
maar, was 't 'er niet opgevallen dat hij met voordacht daar
Iiep, ..... erg waarschijnlijk leek dit hem anders niet. . . .. Entin,
't was z'n verdiende loon, dan had hij maar niet zoo onbekookt
moeten doen..... 't Scheen weI of hij achttien jaar was, zoo
mal. . . .. Dat hij 'er aardig yond, gaf toch geen reden om zich
aan te stellen als 'n kwajongen, ..... hij zou 'er heusch nog
weI is ontmoeten. En dan kon hij altijd zien wat hij doen zou.....
Zoo redeneeren hielp hem voor 'n oogenblik..... Maar, op
"t bureau, midden in 'n ingewikkelde vracht-berekening, betrapte
hij er zich-zelf op, dat z'n gedachten niet daar - doch bij
haar waren..... Zich ergerend over z'n dwaasheid spande hij
aIle krachten in om zich bij z'n werk te bepalen,
't lukte
kon hij z'n
slechts kort.. . .. Telkens weer dwaalde hij raf,
berekening overdoen, er klopte niets van..... Als dat zoo door
moest gaan.....
't Ging zoo door..... Na 'n paar dagen vergeefsch worstelen
tegen z'n gevoelens, moest Henk zich-zelf bekennen, dat h\j
verliefd was, ..... dat z'n verlangen naar 'er sterker werd, al
sterker. Of hij al verstandig redeneerde, zich voorhield, dat
het oppervlakkig was, na een ontmoeting, na een vluchtige
kennismaking, na een gesprek, toevallig over 'n onderwerp, dat
hun beiden interesseerde - 't hielp niet,..... 't verlangen
bleef .....
Dan moest hij ook handelen ..... Zien 'er te ontmoeten meer,
'er te leeren kennen beter dan nu, Ja, hij wist, dat ze kerksch
was; wist waar ze woonde; wist, dat ze na 't afloopen van de
meisjes-vijf was gekomen in de huishouding, 'n broer had, die
studeerde voor dokter. Dat was alles. . . .. Allerminst genoeg,
om zoo maar van wal te steken, - hij wist trouwens niet eens
of ze lets om hem gaf. . . .. Als dat eens waar was, God hem
die genade schonk .....

ROEPING.

633

v.
Met het hoofd licht voor-over gebogen, zoodat de groote hoedrand 'er gezicht overschaduwde, liep Emmy voort, langzaam .....
Boven de bladerlooze boomen van den verlaten singel hing
'n zware, regen-zwangere lucht. Wind woei woest over den weg
henen, 'n hoos van stof en half-vergane blaren opblazend,
dwarrelend over 't water, 'n wild-golvende stroom makend van
de anders kalm kabbelende stadsgracht.
Met de eene hand telkens 'er 6pflappende hoedrand neerdrukkend, zoodat 'er gezicht weer in half-schaduw wegwaasde,
werkte ze zich op tegen de vinnige windstooten, die 'er aangrepen onverwacht, opdwarrelend 'er rokken, opslaand 'er hoedrand, rondom 'er fluitend als met spottend-hooge tonen in 'n
strieming van fijn korrel-zand.
Toch hield ze 'er langzaam-kalmen pas, niet gevend om kou
of wind, 'er gelaat overbloosd van frissche winterkoelte, .....
denkend aan Henk .....
Zoo juist had ze hem ontmoet, had gezien hoe blijdschap opglansde in z'n oogen toen hij haar bemerkte - ze voelde dat
hij 'er lief had en 'er vragen zou, ..... spoedig .....
Ze yond 'et prettig, Jt gaf 'er een streelend gevoel, dat zij
juist het was, die hij verkoos. Onder de meisjes van 'er kring
gold Henk als n 800rt ouoverwinbare, die verbazend Ieuk met
ze omging, zonder eenig spoor van verlegenheid,..... maar
die voor haar bekoorlijkheden geen oog had en voor verliefdworden geen aanleg, naar 't scheen ..... En nu had hij haar
uitverkoren,
wat zouden 'er vriendinnen opkijken als ze
't hoorden
Ze wist, dat ze benijd al werd, ..... om 'er
succes, dat ze bij iederen jongen haast had
Ze wist, dat
"er achter haar rug gesproken werd over 'er,
kwaad gesproken ..... Henk was niet 'er eerste liefde, v66r hem had
ze er al meer gehad, ..... och, kalverliefdes, scharrelpartijtjes,
na schooltijd ..... Ze had eenvoudig meegedaan met den grooten
hoop, . . . .. 't was nu eenmaal mode op de vijf er 'n vlam op
na te houden,..... met wie je 'n straatje omliep na vieren,
I
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taartjes ging eten op 'n vrijen middag ..... Soms werd het 'n
engagement, meestal bloedde het dood,..... 't was kinderspel, . . . .. je voelde voor zoo'n jongen evenveel als voor 'n
nieuwe blouse en even gemakkelijk als je deze uittrok voor
'n andere, verwisselde je van verliefdheid .....
Natuurlijk - hij zou weI iets meer bedoelen dan 'n scharrelpartijtje ..... Voor z66 iets was hij te ernstig - bovendien
was hij zeer godsdienstig ..... Niet, dat dit anders 'n bewijs
was van grooter degelijkheid, ze kende er wel, zeer kerksch, en
die toch fladderden van de een op de ander ..... Maar bij hem
was 't zoo niet, daar kende ze hem nu wel genoeg voor .....
Eigenlijk st66tte z'n ernst 'er 'n beetje, ..... hij kon zoo zwMr
.
praten over godsdienst. Gunst ja, zij geloofde ook, natuurlijk,
maar zoo zich rekenschap gegeven van alles, had ze nooit, .
dat begreep ze toch niet ..... Hoewel 'n kwaad figuur sloeg
ze niet, t6en ..... Want het boek waar hij 't over had, was
toevallig 'es op school behandeld vroeger, ..... en ze had er
genoeg van onthouden om er wat dieper op in te gaan .....
Ze merkte toen al, dat ze indruk maakte. . . .. En, later hem
ontmoetend, had ze weI gezorgd dien goeden indruk te versterken. Dit nam ze zich voor: als hij 'er vroeg, zou ze "ja" zeggen. . . .. Maar niet direct toestemmen in 'n engagement, eerst
wat wachten nog ..... Zien of hij 'er bleef bevallen, ..... of
ze zich niet vergiste..... Ze wist ook zoo weinig van z'n
vooruitzichten, ..... moest toch ook 'n beetje denken over den
stoffelijken kant van de kwestie .....
Enfin, dat was van later zorg... .. Ze was eigenlijk mal, om
zich zoo druk te maken voor ze zekerheid had, . . . .. v66r dat
ze gevraagd was ..... 't Leek wel iets op de huid verkoopen,
voor de beer geschoten was..... Ze zou maar maken, dat ze
gau w thuis kwam, 't was veel te koud om zoo langzaam te
loopen.AIs ze verkouden werd,
en hij vroeg 'er, ....•
dat zou zoo erg prozatsch zijn
.
Ze glimlachte even ..... Ze geloofde werkelijk, dat ze verlangde
naar 't oogenblik, waarop hij zeggen zou 'er lief te hebben ....•
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'n Paar weken later vroeg Henk 'er en kreeg 'n voorloopig
jawoord .....
Hij had Emmy nit den eersten keer herhaalde malen nog
ontmoet en gesproken, gezocht 'er gezelschap op allerlei wijs .....
En zijn liefde was versterkt, telkens, en zijn begeerte groeide,
aldoor om 'er te mogen hebben als zijn meisje ..... Met z'n
moeder had hij er over gesproken, haar alles verteld, en zij,
ofschoon 't 'er pijnlijk haast trof en 't 'er was, alsof ze nu 66k
'er zoon verloren had - ze had toegestemd en hem gegeven
'er zegen.
En toen hij zekerheid meende te hebben, dat Emmy ook hem
liefhad, - toen had hij 'er, bij 't naar huisbrengen 's avonds van
'n partijtje, gevraagd of ze worden wilde z'n vrouw.
Het antwoord, dat hij .kreeg, bevredigde hem niet volkomen,
gaf hem 'n zwak gevoel van teleurstelling,..... 't was zoo
half, zoo vaag. - Ja, ze had gezegd, dat ze van hem hield, maar 'er bijgevoegd 'n nuchter; "voor zoover ik er nu over
oordeelen kan". Dan, 'n engagement wilde ze nog niet, daarvoor vond ze zich te jong, en ze achtte 't beter mekaar eerst
nog beter te leeren kennen, voor ze tot dien beslissenden stap
overging. Zijn plan was geweest, om kennis te gaan maken bij

'er thuis, eerlijk te vertellen dat hij 'er lief had en 'er wenschte
als zijn vrouw en te vragen of haar ouders daartoe hun toestemming geven wilden.
Van dat alles gebeurde nu niets en dat speet hem. Eigenlijk
was 't hem 'n soort ergernis ..... Och [a, hij voeide weI iets
voor 'er argumenten, 't was waar, ze ken den elkaar pas 'n paar
maanden, maar 't ging toch om de kwestie of ze van elkaar
hielden ja of neen en niet over 'n meer of minder lang elkaar
kennen.
Echter, al z'n redeneeren hierover hielp niets, ze wilde 't nu
eenmaal zoo. En, per slot van rekening, of ze nu 'n paar
maanden litter gearmd over de straat konden gaan, dan weI
eerder, dat scheelde toch zoo veel niet..... Hij mocht nog
dankbaar zijn, dat 't zoo geloopen was, nog dankbaar zijn,
dat God hem geschonken had 'n rein meisje, die hem lief

636

ROEPING.

had, die met hem wilde doorgaan 'er leven, die hem wou zijn
tot 'n steun..... Voor wie hij arbeiden mocht met alle kracht
en heel zijn vermogen .....
Nu zag hij zijn werk anders ..... Nu was 't hem niet langer
tot 'n last, noode te dragen, maar tot 'n blijdschap..... Want
nu werkte hij voor haar en dat gaf aan al wat hij deed, aan
al het eentonige, 'n bijzondere wijding, 'n ziele-verheugenis.
Nu kon hij er mee bereiken 'n doel: dit heerlijke: haar te
mogen noemen zijn vrouw, zijn vrouw. Nu kon hij verkeeren
te midden van de hem hatelijke omgeving, zonder dat hij telkens
storend het voelde - 't was al voor haar. . . .. En te midden
van zijn werk gingen zijn gedachten uit naar de liefste, zag
hij 'er voor zich - als 'n jubel ging 't door z'n ziel, dat ze
van hem was, - zijnmeisje ..... Dan was 't of hij uitjuichen
moest zijn geluk, 't was niet te omvademen, niet te begrijpen
volkomen - dit, dat er nu een was in de groote, groote menschenwereld, die hem liefhad, hem 'er leven wijden wilde .....
En dan ging hij weer voort te werken, met kloppende polsen
en bevend hart, voort te werken, want hij moest vooruit, jachten, slaven,..... opdat te gauwer naken zou de ure, waarop
hij haar maken kon tot z'n vrouw .....
Zoo was 't in 't begin.
Maar toen de verhouding 'n paar maanden langer geduurd
had en Henk z'n meisje beter te kennen begon - toen kwamen
60k sombere momenten naast al die hoog-blijde, momenten,
waarin hij zich zelfs afvroeg of ze werkelijk wel van hem
hield .....
Ze deed zoo vreemd soms, zoo koel-afwerend, vergalde z'n
stemming zoo vaak. De oogenblikken, dat hij met 'er verkeerde,
waren hem tot een genet, waarnaar hij van te voren reikhalzend
uitzag, . .. en als ze dan sarnen wandelden, samen spraken over
onderwerpen hem lief of heilig, ... dan antwoordde ze niet, of
antwoordde kribbig of zei, dat hij zeurde... Weggeslagen was
dan z'n geluks-stemming, het samen-zijn vergald, zich weer
opveeren, tot wat hij gevoeld had te voren, kon hij niet meer.
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Thuisgekomen zat hij dan neer, moedeloos, met 'n vage angst,
dat het 'n vergissing was, . .. 'n vreeselijke vergissing... Dat
ze niet bij elkander pasten, dat hij te ernstig, te zwaartillend
voor 'er was, 'er niet bevredigde... Onmiddellijk redeneerde
hij 't weg,... och wat, als ze elkaar niet verstonden, dan lag
't aan hem, aan z'n idiotig geredeneer ... Was hij 'n jonge vent.?
In plaats van dezen goddelijken tijd te genieten zooveel mogelijk,
verknoeide hij dien, door zwaar geklets over dingen, die mooi
waren voor 'n boek, maar niet voor 't nuchtere leven; ... in
plaats van te nemen wat ze hem aanbood: 'er jonge, frissche
liefde, ... bepraatte hij die liefde, redeneerde 'er voor, hoe ze
die uiten moest... Als 't een vergissing was, - dan lag 't
aan hem, niet aan haar ...
En 't ging goed dan voor 'n tijd ... Ze bespraken samen hAar
vriendinnen, ongelukken uit de krant, gebeurlijkheden bij 'er
thuis, aardig, ja en interessant, maar 't liet Henk zoo leeg, zoo
onbevredigend. .. Zoo was 't toch 'n leven langs elkaar heen,
wat oppervlakkig gepraat, waarbij hun zielen intact bleven, wat
oppervlakkig geliefkoos, zonder eenigen dieperen ondergrond ...
0, hij wenschte het zoo snikkend-graag anders, ... dat ze naar
elkaar toe zouden groeien, elkaar openbaren hun intiemste,
hun heiligste gedachten,... opdat ze later samen zouden kunnen
leven, begrijpend elkander, kennend elkander volkomen ...
Zoo had hij 't zich voorgesteld dat 't worden zou,... zoo
't gehoopt,... en ach, de werkelijkheid was zoo anders ...
Dan: 'n engagement wilde ze maar niet... Hem hing dit
ellendige gescharrel, dit wachten op hoeken van straten al
lang de keel uit - en er was toch niets wat 'n verloving
verhinderen kon? Echter, vergeefs was z'n redeneeren, ...
ze wilde 't niet, later, als ze elkaar beter kenden... En dat
belette ze zelf, ... hield 'er gedachten voor zich, zorgvuldig, .
en als hij wat dieper trachtte te gaan - wel, dan zeurde hij .
Zoo tobde hij voort,... zuchtend erkennend, dat er voor hem
geen echt geluk scheen te bestaan ... Misschien lag 't aan hem,
maar toch,... 't kon zoo heerlijk worden, Als ze eens zich geven
wou ...
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In 'er gezellig-kleine kamer, vol staand met allerlei lage
meisjes-meubelen, zat Emmy in 'n gemakkelijk stoeltje voor
't raam, inkijkend den tuin, die winter-eenzaam uitlag tusschen
de zwarte schutting-planken..... Zoo juist was ze thuisgekomen
van 'n wandeling met Henk, 'n wandeling, die 'er moe gemaakt
had en onvoldaan .....
Eigenlijk verveelde hij 'er ..... He, die jongen kon toch zoo
misselijk zeuren, ..... om je dood te ergeren ..... Hij was 'er
reusachtig tegengevallen; dat hij zoo'n stijve klaas zou zijn,
had ze toch niet verwacht, net 'n dorpsschoolmeester ..... Van
te voren zag ze al tegen 't uitgaan met hem op..... Hij
maakte 'er nerveus, je kon gewoonweg n66it 'es gezellig met
hem praten.. . .. Als ze wat vertelde van thuis, dan luisterde
hij, ja hij luisterde schijnbaar aandachtig,..... maar aan z'n
antwoorden merkte ze wel, dat hij er niet bij was ..... Gunst
ja, ze wist wel, dat ze geen wereldschokkende nieuwtjes vertelde, maar ze was nu eenmaal geen savante - gelukkig
niet! - en praten over die ernstige, saaie dingen, waar hij
't over had, kon ze eenvoudig niet ..... Dat praatte daar over
de moderne litteratuur of 't zoo niets was - op school had ze 't
al saai genoeg gevonden, die zware romans te moeten lezen, .....
ze vond Werner of Marlitt veel aardiger,
dat boeide tenje kon goed
minste ..... Dat praatte daar over godsdienst,
merken, dat hij 'n mislukte dominee was... Dat had het daar
over mekaar leeren kennen, volledig,... ze werd er vaak benauwd van ... En soms was hij zoo gek uitgelaten, wou stoeien,
of ging hard-op loopen zingen, [a, weI buiten de stad 'n eind
- maar stel je nu toch 'es voor, dat iemand dat zag ... Ze
zou zich dood-schamen...
't Was weI 'n vreemde jongen
Ze begreep geen steek van
hem, hoe iemand z66 zijn kon
.
Neen, ze geloofde feitelijk, dat het 't beste maar was als ze
hem afschreef. . . .. Och, z'n toekomst was 66k zoo schitterend
niet, ..... 'n ambtenaartje op 'n kantoor, die op z'n hoogst tot
tweeduizend gulden liep ..... 't Zou altijd zuinig leven zijn, .....
zich bekrimpen, geen kromme sprongen maken..... En zij
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was daar niet bij groot gebraeht, zuinigheid had ze niet geIeerd
Ze zag zich als z'n vrouw,
in In klein huisje
.
alles zelf moeten doen: wasschen en strijken, zonder meid
.
misschien 'n dag-hitje, aan 't eind van de maand in angst voor
rekeningen van slager of kruidenier . . . .. Goeie genade, daar
was zij niet voor geschikt, ze moest het ruim hebben, uit kunnen geven, zonder gestage vrees voor 'n tekort .....
Ze was dankbaar, dat ze nog niet geengageerd met hem
was ..... Nu kon ze 't afmaken, zonder dat er drukte bij ge..
maakt hoefde te worden, . . . .. zonder dat de menschen er over
zouden spreken.... . Want dat zou ellendig zijn, ..... 66k voor
later, . . . .. 'n meisje, dat eenmaal verloofd geweest was, had
altijd minder kans, dan 'n ander ..... Ze wist, dat weinigen
't nog bekend .was van haar en Henk,..... die vriend van
'er broer tenminste, maakte 'er 't hof, alsof ze nog vrij was .....
En die studeerde voor dokter, kon later 'n vrouw onderhou..
den, . . . .. ruimschoots. - Als die .....
Denzelfden avond schreef ze Henk af, 'n ernstigen brief,
waarin ze hem zei, dat ze zich vergist had toen ze meende
van hem te houden en daarom 't beter achtte, dat aan hun
verhouding 'n eind kwam. Hij zou zelf weI gezien hebben dat
ze toch niet bij elkaar pasten, en achteraf dankbaar zijn, dat
ze dit gedaan had.

VI.

Henk ontving 'er brief's avonds, juist toen hij gereed stond
uit te gaan voor 'n wandeling met 'ere Toen hij 'er schrift zag,
vermoedde hij het al,..... met heftig bonzend hart liep hij
naar boven, om hem te lezen alleen, in de vertrouwde stilte
van z'n eigen kamer... .. En daar las hij het, daar stond het
voor hem, met klare, koele, duidelijke zinnen - dat hij z'n
afscheid kreeg, dat het uit was,..... voor goed.... . Weer
stond hij voor weggeslagen illusie's, weer was z'n hoop ver-
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nietigd - maar nu was er geen opstand, geen klagend waarom,
dat hem martelde - hij liet het over zich komen in doffe
berusting - voor hem was er geen geluk,..... niets dan
ellende . . . .. Zich indenken, witt het eigenlijk voor hem was
- hij kon het niet,..... hij zat neer, lam geslagen,
.
denkloos voor zich uitstarend, in bitterheid van eenzaam-zijn
.
Maar in de volgende dagen,..... toen hij stond midden in
zijn werk, dat nu weer op hem aankwam in al zijn doodende
saaiheid - toen kwam ook de smart in al haar felheid .....
Minder om 't verlies van haar zelf - meer om wat met haar
heen was gegaan: zijn hoop, zijn heerlijke hoop..... zijn
idealen, die hij in bevende verrukking zich had gemaakt .....
Dat waren de steunsels geweest, waartegen hij zijn levenskracht had opgetrokken - nu dat weggevallen was, zat hij
weer als vroeger, zonder moed en zonder hoop ..... Weg was
z'n werk-doel,..... wat hij te doen had grijnsde hem aan afstootend ..... Waarvoor arbeidde hij nu? Waar was nu z'n
roeping? Wat was er nu dat aan zijn leven glans gaf, dat het
rijk maakte, waard te doorleven?
In z'n eenzame nacht-uren lag hij slapeloos rond te woelen
in wanhoop, worstelend in woede tegen de wreedheid van
z'n lot
in machteloozen opstand tegen God, die met hem
speelde een spel, vol marteling..... Of lag hij met open oogen
te staren in de duisternis, hopend dat hij dood mocht gaan
spoedig . . . .. hatend zijn leven, hatend zijn moeder, hatend
God. . . .. Nergens, nergens zag hij licht, overal was beklemmende donkerte ..... Mislukt was hij, 'n wrak, zonder hoop,
zonder idealen, zonder moed, zonder troost,..... in diepten
van ellende .....
In deze wanhoop-stemming bleef hij langen tijd ..... Hij deed
zijn werk op 't bureau, onverschillig of hij 't goed maakte of
slecht, voelend slechts dat hij 't haatte ..... 's Avonds slenterde hij op straat, doelloos, ging soms mee met kantoorkennissen, als hij ze toevallig tegenkwam ..... Voor 't alleen-zijn
op z'n kamer was hij bang geworden, in de stilte kwamen
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z'n gedachten hem martelen onafwijsbaar - hij zocht ze te
ontwijken door veel afleiding, door veel uitgaan, ..... dan versmoorden ze onder de drukte van dit leven.
Maar helpen, afdoende helpen deed dit alles niet, - Henk
voelde het maar al te duidelijk. Eigenlijk walgde hij van de
oppervlakkigheid van dit bestaan - en al luider werd z'n
zielestem om te zoeken wegneming van z'n leed niet bij de
pretjes, niet bij de menschen - bij God ..... Genoeg had hij
ervarell, dat op menschen 'niet te bouwen viel, . . . .. en zoo
voortleven zou brengen niets dan bittere ontgoochelingen .....
Toen ging hij In de stilte ..... En als 'n lichtflits ging door
zijn ziel of God hem niet iets te zeggen had, juist door al die
smart ..... Of God hem niet dit er mee zeggen wilde - dat
zijn zoeken naar 'n levensroeping 'n zoeken was in de verkeerde
richting? Waar had hij 't gezocht? Was z'n werken niet geworden - voor Emmy, had hij haar niet gezet in de plaats
van God?
Deze vragen doorschokten hem,. . . .. en hij voelde dat het
antwoord daarop hem brengen zou tot helderder inzicht. Dit
werd hem duidelijk, - dat al zijn getob, al zijn gezoek, al zijn
smart ook, hieruit voortkwam, dat hij niet gewild had te gaan
God's weg..... Hij had het zich voorgenomen, ja, - maar
vooraf al twijfelend of hij zou kunnen..... 'n Roeping had hij
gezocht, ..... 't gezocht in allerlei richting - en hierom had
hij niet gevonden, omdat dit zoeken niet anders geweest was,
dan 'n verbergen van z'n onwil ..... Want och, 't was toch
zoo ontzaglijk eenvoudig, - zijn roeping was niets anders dan
te zijn 'n Christen, in alles ..... Had hij gezocht dat, gestreefd
daarnaar?
Schaamte deed zijn hoofd buigen. Nu zag hij zich zelf in hel
licht - nu zag' hij hoe hij gefaald had, ..... dat zijn bidden
moest zijn allereerst om vergeving over zooveel onwil .....
Maar tegelijkertijd zag hij de za1igheid van z'n taak, die nu
voor hem kwam te staan in al haar heerlijkheid. . . .. Want
zijn roeping was nu gevonden, nu wist hij - wist dat hij
thans werken ging voor zijn Heer, - wist dat hij thans
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wezen ging 'n getuige van Hem. Toonen moest hij de rust, die
't gaf, te weten geborgen te zijn bij Hem; toonen 't geluk van
te mogen bezitten den vrede, die aIle verstand te boven
gaat, . . . .. toonen de wondere zaligheid van 't zich te weten
God's kind.
Dat was zijn roeping - niets te zijn dan 'n getuige van God,
'n aanbeveling van Zijn dienst. 'n Taak ontzaglijk zwaar, ontzaglijk verheven - die zou eischen zelfverloochening en strijd
ten bloede toe - te volvoeren aIleen door veel, zeer veel gebed, door veel, zeer veel zoeken van Zijn Aangezicht.
Nu was de roeping ere Nu kon komen 't saaie werk - hij
mocht er in verheerlijken zijn Heer ..... Nu kon komen de
spot van zijn omgeving - God zou hem geven de kracht om
te dragen .....
o zeker, hij wist, dat het niet makkelijk zou gaan. Dat zou
blijven de strijd, dat zou terugkomen de smart over wat verloren was, dat 't zou zijn 'n vechten tegen vleesch en bloed.....
Maar God was getrouw, zou niet verlaten, ..... en neerknielend
stamelden zijn lippen de heerlijke slotsom van al zijn gepeins:
"Bezwijkt ook mijn vleesch en mijn hart - Gij zijt de rotssteen
mijns harten en mijn deel in eeuwigheid. Ik zal dan geduriglijk
bij U zijn en Gij zult mij leiden",

En door z'n ziel ruischte het "Amen".

Op de grenzen van
"Antike" en Christendom.
DOOR

DR. D. PLOOY.

I.
"Nous savons (aussi) que l'antiquite, dont l'etude forme la
base des Humanites, n'est pas restee parenne jusqu' au bout
et que la phase la plus importante de son histoire est precisement marquee par l'avenement du christianisme, qui a fait
sortir la societe antique "de I'abtme des tenebres pour l'elever
it la lumiere de la sagesse et de la verite." Si l'histoire ancienne
presente un fait digne d'attention, c'est bien celui-la, Ou peut
on mieux Ie voir en action que dans l' Octavius de Mlnucius
Felix et dans l' Apologetique de Tertullien, qui nous montrent
aux prises les deux civilisations, l'ancienne et la nouvelle, celle
qui natt et celle qui meurt, celle du passe, et celle de I'avenir."
Aldus Prof. J. P. Waltzing, een der beste kenners van den
Octavius, in den Preface, waarmede hij zijn voorbeeldige
schooleditie van den dialoog inleidt. Hij spreekt daarmede
soortgelijke gedachten uit als door mij eenigen tijd geleden in
een artikel in dit tijdschrift breeder werden uiteengezet.') Het
is mij uit particuliere correspondentie van onderscheiden, zeer
gewaardeerde zijden gebleken, dat de door mij uitgesproken
gedachten meer weerklank vonden dan ik had durven hopen;
en publiekelijk heeft Dr. Enk in een feuilleton N. R. Ct. 4: Juli
1) Stemmen des Ti;jds, Mei 1913,

u,
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1913, Avondbl. B,') van zijn instemming blijk gegeven. Vooral
heeft mij verheugd de sympathie in kringen van ons openbaar
hooger onderwijs, omdat daaruit bleek, dat ik niet was misverstaan en dat een eenzijdig humanisme en classicisme, dat het
Christendomals cultuurmacht uit het onderwijs der twintigste
eeuw zou willen uitschakelen, door tal van leidende persoonlijkheden niet meer wordt gehuldigd.
Tot de volledige verwezenlijking van de door mij in bovenbedoeld artikel uitgesproken gedachten zal echter nog veel
moeten geschieden. Zelfs de editie van Waltzing 2) vervult diens
eigen wenschen niet: "Nous n'avons guere pu mettre
IJOctaviu8 en rapport avec les autres apologies chretiennes, ni
determiner la place que cette oeuvre occupe soit dans lao
litterature si abondante que produisit la necessite de defendre
la religion nouvelle, soit dans le developpement des idees
chretlennes." Ret is reeds veel, dat de leemte gezien en erkend
wordt, maar het ware meer zoo ook een poging gedaan kon
worden in die leemte te voorzien. Daarom verheugde het mi]
toen mij de gelegenheid geboden werd in een concreet geval,
de botsing van de beide cultuurmachten te exemplificeeren, en
geen onderwerp leek mij daartoe meer geschikt dan de Ociaoius
van Minucius Felix. Ik gaf aan dezen dialoog de voorkeur hoven
den Apoloqeiicas van Tertullianus, omdat deze laatste hartstochtelijk polemicus, ook zeer eenzijdig Christen is; met zijn
intransigente natuur en ascetisch getinte polemiek staat hij
1) Overgedrukt in Weekbl. voor Gymnasiaal en Middelbaar Onderwijs,
24 Juli 1913, 8e Jaarg., no. 47, p. 1396.

2) Ik bedoel die van 1909, te Brugge bij Desclee uitgegeven in twee
edities: ed. A bevattend Introduction, texte revu, commentaire; edt B.
introd. et texte revue Daarnaast nog een edition, partie du maitre, bevattend:
trade literale; langue et syntaxe, appendice critique. - 1912 verscheen
een texteditie van denzelfden bij Teubner. Overigens zijn juist in de laatste
jaren verscheidene textedities van den Octavius verschenen. In ons vaderland
de edt van W. A. Baehrens, bij 'I'heonville, Lugd. Bat. 1912.In Florilegium
Patristicum fasc. VIII, Bonnae 1913gaf Rauschen een handige en eenvoudige
editie met korte Latijnsche noten. Nog weder een nieuwe ed., die ik echter
niet gezien heb gaf A. Schone, Leipzig 1913.

OP DE GRENZEN VAN "ANTIKE'J EN CHRISTENDOM.

G45

negatief ook tegenover zulke uitingen van "paganistisch" leven,
die door de christelijke cultuur zijn geassimileerd. Daardoor
belicht hij de vraag waarom het gaat zeer eenzijdig ,en wil hij
alle contact verbreken ook met zulke elementen der hellenistische cultuur, die hij alleen veroordeelen kan om hun
verband met het geheel dier beschaving, waarvan zij niet
zonder meer zijn los te maken. De Octavius is principieel zeker
niet minder beslist; de christelijke personen van den dialoog
hebben van eereambten ter wille van hun christendom afstand
gedaan, maar vooreerst: in het pleidooi door den heiden
Caecilius, waarmede de tweestrijd geopend wordt, is een zoo
welsprekende verdediging, tevens zulk een interessante karakterteekening van het heidensch gevoelen gegeven, dat wij ons
verbazen zulk een betoog te ontvangen uit de pen van een
Christen, zelfs als deze, gelijk ik mij overtuigd houd, een
werkelijk gehouden betoog slechts reproduceert. Bovendien is
de repliek van Octavius zelf... maar ik loop vooruit: het
volgend opstel zelf zal moeten uitwijzen of de keuze van den
Octavius een gelukkige was en voldoende is gemotiveerd. Het
eerst wat noodzakelijk is, is den Octavius te plaatsen in het
breede verband van een geschiedenis van eeuwen, want eerst
dan wordt ons de beteekenis van het klein juweel recht
duidelijk, en krijgt het een eigen plaats in die geschiedenis.
Het Christendom is in eerste instantie niet cultuurmacht,
maar godsdienst. Het woord: "Wat zal het een mensch baten
zoo hij de geheele wereld gewon en lijdt schade aan zijn ziel"
behoudt derhalve door aIle eeuwen voor het Christendom overwegende beteekenis. Maar in tweede instantie is het Christendom
zeer zeker cultuurmacht, en weI krachtens immanente motieven.
Dezelfde mond die 't woord, zooeven aangehaald, gesproken
heeft, sprak ook tot de discipelen: "Gij zijt het zout der aarde,
het licht der wereld," en daarmede werd aan die eenvoudige
visschers een roeping toebetrouwd, waarvan zij zelve de strekking nog in de verte' niet beseften. Eerst Paulus is trouwens
met de hellenistlsche cultuur in engeren zin in aanraking

646

OP DE GRENZEN VAN "ANTIKE" EN CHRISTENDOM.

gekomen. Zijn rede op den Areopagus 1) trekt reeds aanstonds
de hoofdlijnen in den strijd die straks door de gansche reeks
van min of meer begaafde, min of meer "beschaafde" verdedigers
van het Christelijk geloof zal worden voortgezet. Reeds daar,
in Hand. 17, de dubbele beoordeeling van de "Antike", eenerzijds
als de "tijden der onwetendheid", (vs. 30) andererzijds als de
periode van schemerige kennis, waarin de dichters (en wijsgeeren)
in zekeren zin getuigenis geven aan de christelijke prediking
(vs. 28). Reeds hier blijkt duidelijk dat het Christendom nu het
eenmaal met een cultuurwereld van zoo hooge ontwikkeling in
aanraking komt, zich niet tevreden zal stellen met een toevallig
open gelaten plaats, maar een eigen positie kiest en zoowel
positief als negatief een eigen antwoord zoekt op de vraag naar
de waarde van kunst en van kennis, van dien rijkdom aan
geestelijke goederen, die Oud-Hellas ons naliet. Aan het einde
van de reeks oude apologeten staan Lactantius en Augustinus.
Lactantius formuleert zoo duidelijk mogelijk: hij wil de wijsheid
met den godsdienst verbinden; de cultuur behoeft den godsdienst
niet alleen niet te schaden, maar kan daaraan zeer bevorderlijk
zijn. 2) Daar is positief het ideaal gesteld. Of het bereikt is, dat
is een andere vraag. Augustinus kent niet slechts, maar doorvoelt
het geheele streven van de zoekende wijsheid buiten Christus.
Hij is de universeele geest, die zelf "die ganze philosophischhumanistische Bildung seiner Zeit in sich aufgenommen hatte:
ein Kulturmensch ersten Ranges." 8) Maar het heeft hem
alles onbevredigd gelaten: zijn bekeering is zeer zek.er eenerzijds
een zoo persoonlijk mogelijke verzekerdheid van Gods genade,
anderzijds echter tevens een vlucht uit de wanhoop van het
rustelooze, vruchteloozezoeken tot de uitwendige veilige autoriteit
der katholieke kerk. Het is uit dezen ontwikkelings-gang van
1) E. Norden, Agnostos Theos, Leipzig 1913, heeft deze rede tot een literair
product gemaakt, uit allerlei literaire motieven samengeflanst. Ik houd aan
de historiciteitder rede vast; vgl. uit de reeds thans zeer breede lijst van
literatuur over dit onderwerp inzonderheid Harnack, in Texie und Untersuchungen, 39 : 1 (3e R.,·Bnd. 9; H. 1) S. 1-46.
I) Div. inst. V : 1.
3) Reuter, Augustinische Studien, S. 451.
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Augustinus verklaarbaar, dat nij een klaar en enkelvoudig
antwoord op de vraag naar de verhouding van cultuur en
geloof niet gevonden heeft. In denzelfden brief, 1) waarin
Augustinus zoo geringschattend spreekt over de grieksche
literatuur en eigenlijk geen reden meer ziet, waarom men zich
met haar zou bemoeien, toont hij een interesse in die studien,
dat duidelijk genoeg blijk geeft, hoe weinig hij zich daarvan
los voeit. De hoogste positieve waarde hadden de "wereldIiike wetenschappen" 2) eigenlijk slechts als materiaal ten
dienste van de Kerk en haar leer. Ret latere: "gelooven om
te kennen" is reeds naar den geest van Augustinus: maar de
verzoening tusschen gelooven en weten is door hem niet
(althans niet theoretisch) gevonden. Is zij weI ooit anders dan
practisch verkregen en is het Paulinische: "wij kennen ten deele"
niet de uitdrukking van een ootmoed, die ons nog past, en
die een antwoord op de groote vraag waarmede wij ons bezig
houden ook nu nog buiten sluit?
Bij Lactantius en Augustinus zijn het trouwens theoretische
vragen geworden: het conflict tusschen heidendom en christendom
was met de nederlaag der verdrukkers geeindigd en Lactantius
schrijft zijn tractaat over den "dood der vervolgers" van het
standpunt der overwinnaars. Maar v66r het een belangrijk
theologisch vraagstuk werd, was het een quaestie van Ieven
en dood voor de belijders van Christus, een levensquaestie ook
voor het Romeinsche keizerrijk en voor al die godsdienstige
en maatschappelijke belangen en instellingen, die met bet Rijk
in verband stonden.
Ret conflict moest aanstonds komen, nog eer op bet terrein
van het burgerIijk samenleven, dan op dat van den godsdienst
in engeren zin. Want ten siotte was het den Romein vrij
onverscbiIIig, dat een of andere min of meer obscure groep
van burgers of vreemden er een eigen godsdienst op na hield.
1) Ep. CXVIII.
S) Saeculares doctrinae.
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"Mysterien" waren er te kust en te keur en een ieder moest
maar weten van welke hij 't meest meende te wachten te
hebben. Ook het conflict met den Staat trad eerst later aan den
dag. Toen Lucas in zijn geschiedwerk den inhoud der prediking
en den arbeid van Paulus beschreef, kon hij dat nog doen in
de stellige overtuiging, dat van dell rechtvaardigen Romeinschen
rechter-) Paulus niet anders dan een vrijspraak te wachten had.
AIle Romeinsche overheidspersonen, met wie Paulus en ook
J ezus zelf te maken hadden gehad, waren eenstemmig in de
erkenning, dat noch Jezus, noch Paulus iets gedaan hadden
wat met de openbare orde en het keizerlijk recht strijdig was.
En wanneer zij, zooals Pilatus, toch tot een veroordeelend vonnis
hadden meegewerkt, dan was dat te wijten aan den invloed
der Joden, die Christus en de Christenen met een doodelijken
haat vervolgden. De Christenvervolging onder Nero is dan ook
geen uiting van de principieele tegenstelling tusschen den Staat
en het Christendom. Zij staat historisch vast, (er is tegen den
inhoud ook van het bericht bij Tacitus daaromtrent geen reden
tot twijfel), maar zij was niet gericht tegen het Christendom
als staatsgevaarlijke secte, In den grond zijn bij die vervolging
twee factoren werkzaam: Ie de vrees van Nero voor de groeiende
vijandschap des volks, dat in hem den stichter van den grooten
brand van .Rome zag: de vervolging der Christenen moest de
aandacht van Nero afleiden en op de obscure secte der Christiani
vestigen; 2e. de invloed van de Jodin Poppaea 2) op Nero. De
geschiedenis van de Christelijke Kerk tot op 70 is niet gekenmerkt
door een politiek antagonisme tusschen den Romeinschen Staat
en de christelijke "secte", maar door een godsdienstigen haat
der Joden tegen de vereerders van den "gehangene." Later
wordt dat anders. Reeds de bewoordingen waarin Tacitus zijn
bericht over de vervolging der Christenen kleedt, getuigen niet
slechts van de innige verachting waarmede de trotsche Romein
neerziet op die verderfelijke superstitie, maar geven blijk, dat
1) Insignis et nobilis justitia Romana, Octavius c. 25 : 1.
2) En bv, van den Joodschen tooneelspeler Aliturus, Josephus Vita c.3.
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althans eenigermate de politieke beteekenis der gehate secte
was doorzien.')
Van de zijde der Christenen was, althans tot op den tijd van
Nero en van Domitianus zelf, niet de minste aanleiding gegeven
om den Staat als zoodanig tot repressieve maatregelen te nopen.
AIleen in de Openbaring van Johannes, die wsch. eerst tijdens
de vervolging van Domitianus werd· gesehreven, wordt
de Romeinsche staatsmacht met de anti-christelijke wereldmacht
gelijkgesteld: overigens blijft de overheid als Gods dienaresse
geeerd, tot gebed voor haar vermaand, met de veelbeteekende
bijvoeging: nopdat wij een gerust leven mogen leiden". 2) Dat't
later anders werd lag niet aan de Christenen, die een conflict
geprovoceerd zouden hebben, maar aan den Romeinschen Staat,
die in den keizercultus de godsdienstige basis en zoo den
ideeclen waarborg voor zijn bestaan zag, en daarom de erkenning
daarvan als bewijs, niet van godsdienstige gezlndheid, maar
van loyale burgerschap eischte. Aan dien eisch konden de
Christenen niet voldoen; zij waren bereid te zweren en hebben
dat ook weI gedaan, per salutem Caesaris, maar de eed per
genium Uaeearis was hun verboden; d.w.z, zij waren bereid de
overheid als zoodanig te eeren en te erkennen, maar den
godsdienstigen grondslag deelden zij niet en konden zij niet
aanvaarden. Zoo moest de gedragslijn van den Romeinschen
Staat ten opzichte van de Christenen weifelen tusschen de
anders steeds gevolgde godsdienstige verdraagzaamheid en de
onderdrukking der secte op grond van majesteitsschennis.
.Het beroemde rescript van Trajanus aan Plinius toont reeds
deze weifelende houding en blijft voor 't vervolg normatief.
Trajanus wil niet, dat er opsporing van Christenen van
1) In dezen zin moet de beschuldiging van odium generis humani worden
verstaan. Dat is nog iets anders dan de {lagitia waarom de Christenen
gehaat zijn, en de atrocia et pudenda, die van heinde en ver Rome
binnenstroomen; het drukt uit, dat , the Christians were enemies to the civilised
society" (Ramsay the Church in the Roman empire, 9th ed. 1907 p. 236.)
"Prinzipieller Widerstand gegen die romische Staatsomnipotenz". Arnold,
die Neronische Christenverfolgung, Leipzig 1888 S. 23.
2) 1 Tfm. 2 : 2.
41
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overheidswege zal plaats vinden, maar intusschen keurt hij de
wijze waarop Plinius in Bithynie de zaak behandeld heeft
goed: de enkele belijdenis van "den naam" was hem voldoende
grond voor een doodvonnis. Toen sommigen herriepen was
hem dat een reden tot nader onderzoek en als slotsom van dat
onderzoek, waarvan hij een hoogst belangrijk, schoon zeer
beknopt verslag geeft, bleek dat het Christendom was neen
buitensporig en verdorven soort van superstitie", 1) maar van
misdrijven als waarvan slaven hun Christenmecstcrs beschuldigden tijdens de Christenvervolging te Lugdunum (177) was
geen sprake. 'I'och keurt Trajanus het aan Christenen, aIleen
ter zake van hun Christendom, voltrokken doodvonnis goed.
Dat schijnt dus reeds v66r Plinius' strafrechtelijke vervolging
zoowel voor hem als voor Trajanus als vanzelfsprekend vast
te staan. De Christenen werden als vijanden van den Staat
(hostes publici) beschouwd en de proef waaraan de Christenen
werden onderworpen bewijst, dat het juist hun weigering om
aan de goden en aan den genius des keizers te offeren was, die
dit oordeel over hen had uitgelokt: diegenen die bereid waren
bij de godenbeelden en bij het beeld des keizers wierook te
offeren en wijn te plengen, en daarbij Christus wilden vervloeken
konden vrij uitgaan. De oorzaak van het conflict treedt duidelijk
aan den dag.
Tegelijkertijd echter beveelt Trajanus allerlei verzachtende
maatregelen. Manifesto herroeping is op zichzelf voldoende tot
vrijspraak, anonyme aanklachten zijn niet ontvankelijk; aIleen
wanneer een onderteekende aanklacht werd ingediend, mocht
een actie tegen den aangeklaagde worden gevoerd, en gelijk ik
zooeven reeds opmerkte: van overheidswege wordt geen
opsporing van Christenen ter hand genomen. De weifeling is
duidelijk, de vervolging van den christelijken godsdienst is een
uitzonderingsmaatregel, waartoe de uitteraard zoo verdraagzame
Romeinsche Staat niet dan noode overging: in aIle andere
gevallen had Rome gaarne de goden der overwonnen volken
1)

= niet-Romeinsche godsdienst.
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geaccepteerd en in 't eigen pantheon een plaats gegeven, en
aIle Rome binnenstroomende godsdienstvormen werden geduld.
Geen wonder, dat de Apologeten deze innerlijke tegenstrijdige
handelwijze van den Romeinschen Staat zoo scherp mogelijk
kritiseeren. "Men wacht (bij Christenprocessen) slechts op een
ding, wijl dat voor den haat van het publiek noodzakelijk is,
nl. dat zij bekennen dien naam te dragen, maar niet dat naar
hun misdaad wordt onderzoek gedaan... Trajanus heeft (op
Plinius'· verzoek om informatie) geantwoord, dat dat slag van
menschen niet behoefde te worden opgespoord, maar als ze
werden aangebracht, moesten ze worden gestraft. Welk een
beslissing, noodwendig met zich zelf in tegenspraak! Hij verbiedt
het opsporen der Christenen alsof ze onschuldig waren, hij
beveelt ze te straffen als waren ze schuldig. Hij spaart en hij
woedt, hij laat 't passeeren en hij legt er de hand Ope Waarom
spreekt gij uzelven zoo tegen? Als gij veroordeelt, waarom
spoort gij niet op? Als gij niet opspoort, waarom spreekt gij
niet vrij?" Zoo bestrijdt Tertullianus de houding van den
Romeinschen Staat. Inderdaad, niet de misdrijven, waarvan de
Christenen werden beschuldigd, (de Octavius zal ons gelegenheid
geven daarover nog nader te spreken) waren de rechtsgrond
voor de vervolgingen, zij vertegenwoordigden niet anders dan
den argwaan waarmede de domme menigte de verachte secte
aanzag, die zij niet ken de en waarvan slechts eenige vage
geruchten in wijderen kring werden rondv~rteld en verder
verminkt. Maar als instinctief gevoelde de Romeinsche keizer,
dat in deze weigering om de oude goden en den genius des
keizers te eeren een staatsgevaarlijk beginsel lag. Plinius geeft
er in merkwaardige woorden uiting aan als hij de Christenen
die bij hun weigering volhardden "reeds om hun hardnekkigheid
en onbuigzame koppigheid strafbaar" achtte. Daar staat hij
tegenover het beginsel der onschendbare persoonlijkheid, de
kracht der persoonlijke overtuiging, waarover ik in mijn vorig
artikel sprak en waartegen de macht van den Romeinschen
Staat zich te pletter stoot.') De Romeinsche Staat kon niet de
1) Tertullianus, in zijn brief aan Scapula: "Wij vreezen niet en sidderen
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vrijheid van den mensch in godsdienstige overtuiging aanvaarden,
zoo niet de mensch als burger althans begon met den godsdienstigen grondslag van den Staat zelf te aanvaarden.
Ret rescript van Trajanus bleef normatief voor 't vervolg.
Ret liet feitelijk aan de provinciale en locale machthebbers
groote vrijheid in zijn toepassing. Van den Staat zelf ging geen
initiatief uit.
En het rescript van Radrianus aan Minacius Fundanus 1)
maakte de rechtsonzekerheid feitelijk nog grooter. In dat
rescript, het eerst ons meegedeeld door Justinus Martyr aan 't
einde van zijn Apologie, wordt gewaarschuwd en gewaakt
allereerst tegen het feit, dat valsche aanklagers onschuldige
personen moeite konden veroorzaken, waartegen trouwens
reeds Trajanus den maatregel had getroffen, dat slechts onderteekende aanklachten mochten worden aangenomen. Voorts
wordt verboden gehoor te geven aan de eischen van een
oproerige menigte, die bij allerlei gelegenheden met den kreet
"De Christenen voor de leeuwen" een vervolging der Christenen
trachtte uit te Iokken en vaak heeft uitgelokt, Ten derde
wordt een streng optreden bevolen tegen aIle valsche aanklacht.
De nog overblijvende vierde maatregel kan ten nadeeIe, maar
kan ook ten voordeele van de Christenen worden uitgelegd;
dat hangt geheel van de persoonlijke inzichten der provinciale
rechters af. Wanneer bewezen is, dat de aangeklaagde iets tegen
de wet gedaan heeft, dan moet in overeenstemming met het
misdrijf de straf worden toegepast. Blijkbaar met opzet is eenige
nadere bepaling van het strafbare misdrijf achterwege gebleven.
De provinciale rechter kan de enkele "confessio nominis", de
belijdenis: "ik ben een Christen", als strafwaardig feit beschouwen en blijft daarmede in de lijn van Trajanus, maar hij
niet voor wat wij van onwetenden hebben te Hjden; wij hebben immers
toen wij tot deze secte overgingen aIle voorwaarden daaraan verbonden
mede aanvaard en hebben tot dezen strijd ons leven ingezet: wij begeeren
te verkrijgen wat God ons belooft en wij vreezen slechts datgene wat Hij
bedreigt tegen degenen die van Hem zich afkeeren.
1) Door verscheidene geleerden voor onecht gehouden, doch vgl. Ramsay
The Church in the Roman empire, 9th ed. p. 320-322.
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kan ook eischen, dat behalve uit den naam ook uit daden van
den beklaagde zijn strafbaarheid blijkt. Tertullianus geeft in zijn
brief aan Scapula, proconsul van Africa, allerlei voorbeelden
van rechters, die zich van Christenprocessen afmaakten: Cincius
Severus heeft zelf aan Thistes het middel aan de hand gedaan
hoe de Christenen moesten antwoorden om vrijgesproken te
worden; 1) Vespronius Candidus, die een Christen vrijsprak op
voorwaarde dat hij voor zijn "rumoerigheid" aan zijn medeburgers voldoening gaf; Asper, die een Christen aanvankelijk
aan een verhoor onderworpen had, maar hem aanstonds wegstuurde en hem niet eens tot een offer dwong. Tevoren had hij
reeds aan de advocaten en assessoren zijn spijt uitgedrukt, dat
hij in zoo'n rechtsgeding betrokken werd.
Alles samengenomen is het duidelijk waarom tot op Decius
de vervolgingen locaal beperkt bleven. En zelfs die eerste
algemeene vervolging, waartoe het edict van Decius het sein
gaf, was reeds een jaar lang voorafgegaan en voorbereid door
een plaatselijke vervolging te Alexandrie, die eigenlijk niet
meer dan een "progrom" was.
Een ongeluksorakel had daar het gepeupel tegen de Christenen
opgezet en tot bittere vervolging en lynchpartijen aanleiding
gegeven. Ook in de vervolging van Decius bleef het offer aan
den genius des Keizers het criterium, gelijk de enkele officieele
offerbilletten, die de conserveerende bodem van Egypte ons als
kostbare documenten heeft bewaard, in ontroerenden ernst
bewijzen. Doch de machteloosheid van den Staat bleek ras;
telkens zonk de ijver der vervolging in, om telkens weer op
te laaien. Eindelijk de strijd op leven en dood onder Diocletianus;
het einde was de nederlaag van den Romeinschen Staat, of
I) Bv, door te zweren per salutem imperatoris, in plaats van per genium
Caesaris. "Een Christen staat tegenover niemand vijandig, allerminst tegenover den Keizer, die, zooals hij weet, door God is gesteld, en daarom kan
't niet anders of hij heeft hem lief, eerbiedigt en eert hem en bidt voor
zijn heil en voor het heil van het Romeinsche Rijk zoolang de wereld
bestaan zal..... Derhalve offeren wij ook pro salute imperatorts, voor het
heil des keizers, maar offeren dan aan onzen God, die ook zijn God is, en
zoo als God dat bevolen heeft, met een rein gebed". (Tert. ad Scap. 2).
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liever van de politiek, tot dusverre door den Romeinschen Staat
gevolgd. Want spoedig keerde de kans: Constantijn de Groote
heeft aanvankelijk vrijheid van godsdienst toegestaan. Daarmede
was echter de »oor den ouden Staat onhoudbare toestand geschapen, dat heidendom en Christendom beide op rechtsgeldigheid
aanspraak konden maken, en alzoo de godsdienstige basis van
den Staat wankelde. Deze rechtsonzekerheid komt 't sterkst aan
den dag in de repressieve maatregelen van Keizer Licinius
tegen het Christendom in het Oosten. Ret was daarom slechts
een consequentie van het Romeinsche Staatsbeginsel toen
Constantius in 350 op straffe des doods heidensche offers
verbood en het heidendom in de schuilhoeken van het platteland
teruggedrongen werd. Daarmede was de Staat eenvoudig van
godsdienst verwisseld en moest dus voortaan het Christendom
dezelfdediensten praesteeren als vroeger het heidendom; de
nu christelijke Staat vergat het woord van Tertullianus, waarmede vroeger het Christendom voor zichzelf vrijheid en gelijk
recht eischte: "Het is irreligieus religie te dwingen, godsdienst
moet uit vrije beweging, niet uit dwang worden aangenomen.')
Dan blijkt tevens dat het Christelijk beginsel hierin feitelijk
de nederIaag Ieed en ook hier de overwonnene den overwinnaar

zijn wetten stelde. Het Christendom of liever de georganiseerde
Kerk heeft tijdelijk de verlangde diensten gepraesteerd en den
Staat tijdeIijk geconserveerd. Maar de Vandalen en de Gothen
hebben den Romeinschen Staat verder gesloopt en 't is bij den
val van het oude Rome, dat de bisschop van Hippo, Augustinus,
ziener en wijsgeer beide, zijn "Stad Gods" schrijft, de visie van
den nieuwen Staat, het hemelsche Jeruzalem, "welker kunstenaar
en bouwmeester Gods is". Sedert leven in onze moderne wereld
de gedachten aan scheiding van Kerk en Staat, aan een
wereldlijk en geestelijk gezag des pausen, de vragen van de
verhouding van den Staat tot de bijzondere godsdienstige
overtuigingen der burgers. De moderne schoolstrijd, om slechts
een ding te noemen, bewijst, dat deze vragen tot op den
1) Ad Scap. 2.
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huidigen dag actueel zijn. Historische bezinning zal wellicht
ook ten onzent er toe kunnen medewerken om de gedachte
van den antieken Staat, die een officieele opvatting van
godsdienst aan al zijn burgers meende te moeten opleggen,
geheel voor werkelijke eerbiediging van elks godsdienstige
overtuiging te doen wijken.

* *

* uiterlijke kant van den strijd;
Dit alles is in zekeren zin de
maar, gelijk naar ik hoop gebleken is, lagen de geestelijke
factoren ·ten grondslag en daaraan ontleent de strijd zijn
blijvende beteekenis. Overigens - aIleen omdat het Christendom
een sterke geestelijke macht bleek, heeft het de dwingende macht
van den Staat kunnen overwinnen; met erkenning van aIle
heterogene factoren is het tenslotte toch het Christelijk geloof
geweest, waarvoor de macht van den Staat bezweek. Trouwens,
eer de Staat reden had zich met de secte als zoodanig te
bemoeien, was in het burgerlijke leven het conflict gekomen.
Ook daarin spelen als altijd uiterlijkheden een belangrijke rol.
Allerlei consequenties van de christelijke belijdenis, zonder den
ideeelcn achtergrond onverklaarbaar en voor de groote menigte
onverstaanbaar, wekten verwondering, argwaan, vijandschap.
En de massa geeft zich gewoonlijk de moeite niet naar motieven
te vragen. Christen worden beteekende een breuk in eerste
instantie met het heidensche veelgodendom, en met heidensche
moraal. 't Gevolg moest zijn een breuk met tal van burgerlijke
gebruiken; aIle maatschappelijke en publieke betrekkingen en
ambten waren met den Staatsgodsdienst op allerlei wijzen
verbonden. Een etat athee was in de oudheid ondenkbaar en,
hoe formalistisch ook, de officieele godsdienst doortrok het
geheele leven, huiselijk, maatschappelijk, politiek. Theoretisch
mochten .wijsgeeren zich van den Staatsgodsdienst emancipeeren,
spotgeesten als Lucianus mochten met heel de godenwereld hun
spel drijven, tenslotte voegden zich allen in de geworden
toestanden, op een of andere wijze werd voor het vulgaire
polytheisme een plaats 'gerulmd en practisch werd het door
ieder aanvaard, ook door de aanhangers der meest verheven
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mysteriegodsdiensten. AIleen het Christendom brak met deze
traditie en brak daarmede radicaal, het stelde zich exclusief
tegenover alle andere godsdienstvormen, officieele zoowel als
niet-officieele: de poging der gnostiek om heidensche mystiek
en speculatie met de Christelijke prediking te verbinden, was
praematuur en is door de Kerk beslist afgewezen. Dit exclusivisme der Kerk was haar zwakheid tegenover de mysteriegodsdiensten, waarbij 't niets vreemds was als dezelfde persoon
zich in onderscheidene mysterien liet inwijden. Maar die zwakheid was haar kracht. Want terwijl bij de mysterien altijd de
twijfel achterbleef en daarom de zoekers zich voor alle zekerheid
in onderscheidene mysterien lieten inwijden, predikt de Kerk
een door absolute openbaring verkondigde en in Jezus Christus
volkomen verwerkelijkte verlossing met uitsluiting van alle
andere wegen door eenigen anderen godsdienst aangeprezen.
Alles wat buiten Christus en buiten de Godsopenbaring des
Ouden Testaments aan heilsleer verkondigd werd, was of
menschelijk bedenksel of, nog eer, demonisch bedrog, of wel
't was plagiaat aan de echte Godsopenbaring gepleegd.
Daarom moesten de Christenen verbreken elken band, die aan
het polydemonisme verbond en stonden zij als paria's buiten
de samenleving. Zij voelden zich en werden ook beschouwd
als een ander Yolk, een eigen menschengeslacht, dat als z?odanig
vreemd en vijandig stond tegenover den Romeinschen Staat. De
Romeinsche Staat die alle sodalitates, vereenigingen, organisaties
beslist onderdrukte voor zoover ze niet van zuiver godsdienstigen
aard waren, kon eene organisatie als die van de christelijke
Kerk, die zich parallel met en dus tegenover die van den
Romeinschen Staat begon te ontwikkelen, niet toelaten. De
Christenen organiseerden zich apart, en niet zuiver godsdienstig,
de armenzorg, wederzijdsche gastvrijheid, zorg voor kranken,
weduwen en weezen strekten zich uit over een terrein waar de
Romeinschen Staat meester was en blijven wilde. Vandaar bv.
de beschuldiging bij Tacitus van odium qeneris humani, haat
tegen 't menschelijk geslacht, en de qualificatie, waarmede de
heiden Caecilius in den dialoog "Octavius" de Christenen typeert:
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"lucifuga natio", een "volk van duisterlingen". Flavius Clemens,
consul in 95, werd door Domitianus ter dood veroordeeld, volgens
Suetonius op grond van contemptissima inertia) strafwaardig
zich onttrekken aan de publieke zaak. Dit is, zoover wij weten,
de eerste maal dat de christelijke belijdenis een overheidspersoon
in conflict brengt met zijn ambtelijke verplichtingen tegenover
den Staat. 1) Inderdaad voor een streng, conscientieus Christen
was het niet mogelijk zich onder zijn medeburgers te bewegen,
in een of andere ambtelijke betrekking te staan zonder voortdurend aanstoot te geven door positieve gedragingen of door
onthouding van de allergewoonste gebruiken. Tertullianus
behandelt met de hem eigene intransigentie deze vraag in zijn
tractaat over den beeldendienst. Natuurlijk, dat beeldendienst
uit de booze is; maar ook een fabrikant van beelden maakt
zich daaraan mede schuldig, en Tertullianus veroordeelt daarmede tevens de kunstenaars, wier geliefkoosde onderwerpen
aan de mythologie werden ontleend. En niet aIleen de kunstenaars, maar aIle handwerkslieden, die aan een tempel mee
helpen bouwen, staan aan dezelfde zonde schuldig. En
dan gaat Tertullianus den kring nog wijder trekken: astrologen
en magiers natuurlijk, maar ook onderwijzers en professoren
in de fraaie letteren; de handelsmenschen begeven zich evenzeer
op glad ijs, want in allerlei gebruiken en gewoonten moeten
zij weI meedoen aan den godsdienst der demonen. Een professor
by. zal het eerste honorarium dat hij van een leerling ontvangt
aan Minerva offeren en als men hem dat ziet doen, doet hij
volmaakt als eenpriester dier godin; een handelaar in parfnmerieen weet, dat de wierook die hij verkoopt, zal gebrnikt
1) Ik ga van de vrijwel algemeen aanvaarde onderstelling uit dat de
Christelijke traditie, volgens welke Flavius Clemens en zijn vrouw Domitilla
om hun Christelijke belijdenis vervolgd zijn, juist is. Flavius Clemens werd ter
dood gebracht, Domitilla verbannen. Ret cimeterium van Domitilla behoort
tot de oudste christelijke catacomben. In de epitome van Dio Cassius door
Xiphilinus is de beschuldiging tegen Clemens en zijn vrouw die van
atheotes, heiligschennis, letterlijk goddeloosheid. De Christenen hadden
beelden noch tempels, vandaar deze beschuldiging, waarover later bij de
bespreking van den "Octavius" zelf.

658

OP DE GRENZEN VAN "ANTIKE"

EN CHRISTENDOM.

worden voor de vereering der idolen. En dan waarschuwt
Tertullianus tegen allerlei ceremonien bij publieke of particuliere
gelegenheden, bij het aannemen van de witte toga, bij verloving,
huwelijk, bij de naamgeving; al zijn de feestelijkheden daaraan
verbonden op zichzelf niet verkeerd, toch wel de offers die daar
vanzelf bij behoorden. Ook al wil men zelf bij zulke gelegenheden
geen offers, men zal toch weI eens daarbij moeten tegenwoordig
zijn. Tertullianus is de man van het: alles of niets; intransigent
tot in het benauwende. Doch de practijk heeft ook hier "accommodements" geschapen. 't Was trouwens anders hier op de
wereld niet uit te houden, toen niet en nu nog niet. En bovendien
als 't zoo moest dan zou alleen een zich volkomen terugtrekken
aangewezen zijn: hetgeen in het klooster- en kluizenaarswezen
geschied is; doch daarbij werd de wereld wel ontvlucht maar
niet verlaten, en ook het woord van het "zout der aarde" en
"het licht der wereld" werd verzaakt.
Maar vanzelf, al die wonderlijkheden moesten opzien baren.
In den Octavius geeft de godsdienstige groet van Caecilius bij
het passeeren van een Serapisbeeld, aanleiding tot het dispuut.
Omgekeerd moet honderd malen het nalaten van zulk een,
natuurlijk vaak vrij gedachteloos gevolgde, usance verklaringen
uitlokken. En zoo was 't bij iederen stap. Natuurlijk ook dat de
"fama saqaa" allerlei obsceens en misdadigs wist te vertellen
van die havelooze, geheimzinnige armeluistroep, waarvoor de
Christenen door de zichzelf respecteerende burgerij gehouden
werden. Ret had iets irriteerends, dat die menschen elkander
zoo wisten te vinden, dat ze blijkbaar zoo'n onderling verband
hadden, zoo telkens bleek 't dat er toch ook meer menschen
tot die secte hoorden dan men vermoedde. En 't maakte wat
onrustig ook, dat die menschen, die toch van allerlei misdrijven
beschuldigd werden, nooit daarop konden betrapt worden. Waarom
kwamen die lui niet royaler voor den dag; in hun schuilhoeken
hadden ze blijkbaar praats genoeg, maar als ze voor den dag
moesten komen, speelden ze stommetje.") Menschen zonder
1) "Latebrosa et lucifuga natio, in publicum muta, in angulis garrula"
Octavius 18: 4.
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beschaving, half naakte lui, die nog de onbeschaamdheid hebben
de eeretoga te weigeren! Zoo sloop die haat der massa tegen
de Christenen voort en groeide. En 't is die brute, domme haat,
die geen controle begeerde noch oefende, welke zoo vaak tot
uitbarsting kwam en tot plaatselijke vervolgingen aanleiding
gaf. Maar naar de misdrijven zelf werd ternauwernood oolt een
gerechtelijk onderzoek ingesteld.")
Deze grommende haat van de massa tegen de Christenen
was betreurenswaardig, erger was toch dat de vage geruchten
en beschuldigingen omtrent een slag van lieden die beneden
het peil van publieke moraliteit en beschaving heetten te staan,
geloof vonden ook in kringen die door vooroordeelen niet behoefden verblind te zijn en de middelen tot controle althans
konden bezitten. Het is merkwaardig hoe taai die vooroordeelen
bleken te zijn en met welk een nadruk de Apologeten telkens
moeten zeggen: Doet dan onderzoek en zie of het waar is. "Uw
gevangenissen zitten vol, maar met de uwen; als daar een Christen zit, dan zit hij daar om zijn christelijke belijdenis of 't is
een afvallige". Inderdaad, wanneer men zich de moeite gaf om
naar de moraliteit der Christenen te informeeren, dan kon men
zich zonder moeite overtuigen van het ongerechtvaardigde der
tegen de Christenen ingebrachte beschuldigingen en een der
geregeld terugkeerende motieven bij de Apologeten is het argument: Vroeger dachten wij er juist zoo over als gij, heidenen,
thans nog wel, maar de feiten hebben ons bekeerd.
lets anders was het verwijt dat de Christenen beschaving
misten. In dezen was tot een geringschattend oordeel van de
1) Uit den brief van de gemeenten te Vienne en Lyon over de vervolging
in 177 (Eus h. e. V: 1 : 3 vv.) blijkt, dat daar ook slaven gegrepen zijn, die
hun meesters van Thyestesmaaltijden en Oedipodeische gemeenschap
beschuldigden. Maar het blijkt niet, dat daarnaar speciaal onderzoek is
gedaan. De naam "Christen" was voldoende grond voor een veroordeelend
vonnis. Plinius heeft twee diaconessen laten martelen met het doel om er
achter te komen wat er waar was van de publieke beschuldigingen: hij
vond niets strafbaars. Maar hij deed dat eerst toen het groote aantal del'
Christenen hem voor zijn eigen maatregelen wat huiverig had gemaakt.
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zijde der intellectueelen aIle aanleiding. Slechts bij hooge uitzondering behoorden Christenen tot den kring der intellectueele
elite: de karakteristiek van Paulus blijft juist: Niet vele wijzen,
niet vele edelen naar het vleesch. Maar dat is ten slotte geen
principieel verschilpunt. Ernstiger was, dat het andere woord
van Paulus: "de dwaasheid Gods is wijzer dan de menschen"
door sommige Christenen tegen aIle wijsgeerige en wetenschappelijke strevingen der oudheid werd gekeerd. Bij Tatianus, de
Assyrier, die zich met wat parvenu-achtigen trots aanhanger
der barbaarsche philosophie 1) noemt, draagt deze afkeer van
de cultuur zijner dagen een karakter geheel gelijksoortig als
bij de Cynici. Het is bij hem mede kwalijk verborgen jalousie
op een geestelijk niveau, dat hij zelf niet bereiken kan, maar
er loopt toch ook een gerechtvaardigd protest onder tegen de
holheid eener cultuur, die in formaliosme zich verliest en het
hart ledig laat. "Wat hebben dan de Attische stijl en de drogredenen der philosophen en de waarschijnlijkheden der syllogismen en de afmetingen der aarde. en de plaats der sterren
en de loop der zon voor nut gebracht? Zich met zulke onderzoekingen bemoeien is 't werk van iemand die eigen meeningen
tot wetten maakt".") En het willekeurige van het Atticisme
veroordeelt Tatianus scherp maar juist: "Wanneer gij als nietAthener toch Attisch spreken wilt, zeg mij dan waaarom gij
niet Dorisch spreekt: waarom lijkt u 't eene barbaarsch, 't
andere bevallig als omgangstaal?" 3) Het positieve beginsel, dat
de werkelijkheid zoekt in de vormen, en de vormen veroordeelt,
als zij ledig zijn, komt nobel uit in een enkel zinnetje als dit:
"een.mensch worde op menschelijkewijzegeeerd,gevreesd worde
aIleen God, die voor menschelijke oogen niet zichtbaar is en
door de kunst niet kan worden omvat". 4) Daar ligt het protest
tegen de Grieksche kunst, die de goden tot ideale menschen1) "Wat er goeds is in de Grieksche cultuur danken de Grieken immers
aan de barbaren?" Orate ad Gr. c. 1.
2) Orate ad Grace c. 27 extr.
3) }bid. c. 26 exir,
4) Ibid. c. 4.
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gestalten vernederd had en ten slotte zelfs al die mythische
verhalen, waartegen het zedelijk besef protesteerde, had uitgebeeld.
Tertullianus, die in zijn tractaat over het pallium met opzet
toont volkomen de rhetorische manier zijner dagen te beheerschen
trekt de scheidingslijn krachtig en volstrekt: "Wat gelijkenis
is er tusschen een filosoof en een Christen, een discipel van
Griekenland en een discipel des hemels, tusschen hem die roem
en hem die zaligheid zoekt, tusschen hem, die in woorden, en
hem die in daden zijn kracht zoekt?" 1)
Niet allen dachten er zoo over, de Octavius leert 't ons anders.
Trouwens de apologetische litaratuur strijdt formeel met de
wapenen haar door de Grieksche wijsheid in de hand gegeven.
Maar als daarin ook de kracht des Christendoms gelegen was
geweest, zou het Christendom met de sophistiek zijn ten onder
gegaan. Tenslotte was het aanvaarden en assimileeren van de
Grieksche cultuur eerst een probleem van secundairen rang,
in het Christendom stond een nieuw levensbeginsel tegenover
het oude, en overal waar de apologeten zich vrijelijk uitspreken
en niet door de banden der Grieksche vormen en traditie
gehinderd worden, komt de kracht van het beginsel tegelijk
met het welbewuste besef daarvan sterk uit. Van Aristides
zegt Geffcken: "Eben dies Unvermogen den Stoff zu gestalten
und selbst innerhalb einer von der Apologetik gelieferten
Disposition ohne Fehler sich zu bewegen, hat etwas historisch
Rtlhrendes. Das Christentum nimmt den Kampf mit den skeptisch
lachelnden Heiden auf, ein armer Teufel von Athener schreibt
da aus allerhand jtidischen Buchern etwas zusammen gegen
das Heidentum, dessen Philisophie ihm absolut nicht handgerecht
ist. So qualt er sich eine Art von Polemik an, in der auch
kein Buchstabe ursprunglich ist. Endlich ist er met den Gegnern
fertig und nun auf einmal wird er seiner Aufgabe wirklich
froh. Nun gibt er jene edel einfache,von dem Reklameton der
J udell so scharf abstechende sehone Charakteristik vom Christ1) Apol. c. 46 vgl. de praescr. c. 7.
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lichen Tun, die seine Apologie so wertvoll macht, nun zeigt
er, wie die Gebote der Didache und des Barnabas-briefes
Wahrheit, tagliche Uebung bei den Christen geworden sind". 1)
Dat is weI een gunstig getuigenis. De waarde van de apologetiek ligt niet in hetgeen zij leerde van de sophistiek of overnam
van de Grieksche cultuur, maar in het Christendom. Natuurlijk
in het Christendom, maar dan is dat Christendom ook van
hooger orde dan de cultuur. De cultuurgoederen behooren mede
tot die "wereld", die in waardij tegen de enkele menschenziel
niet opweegt. "Deum et animam scire cupio, nihilne plus?
nihil omnino" zegt Augustinus. Daarmede zinkt alles wat in
die onmiddelijke verhouding der ziel tot haren God niet begrepen is op een lager plan.het is niet van zijn waarde beroofd: in
den kosmos immers heeft God den mensch als heer gesteld, doch
het is secundair geworden. Toch - het is duidelijk, deze waardeering kon methodistisch in kulturfeindlichen zin worden
uitgelegd en is als zoodanig misbruikt.
Daarnaast treedt, vooral in den eersten tijd, krachtig een
ander motief, dat trouwens met het genoemde samenhangt, op
den voorgrond. Het oude Christendom (en ook het tegenwoordige
Christendom op straffe van geen Christendom meer te zijn)
leefde in de stellige overtuiging, dat de tegenwoordige "bedeeling"
slechts een voorloopig karakter draagt; dat ons leven een
pelgrimage is in een vreemd, tevens vijandig land. "Onze
burgerschap, ons domicilie is in de hemelen". Uitteraard verzwakt de kracht dezer gedachte naarmate meerdere menschengeslachten achtereen in deze wereld bleven verkeeren, toch
de prediking van het einde dezer wereld in een volkomen
katastrophe blijft in de apologetische literatuur een van heidenschen kant voortdurend bestreden thema. Ais schepsel Gods,
zoo zeggen de Apologeten, is deze wereld goed, maar in deze
wereld regeeren de demonische machten der duisternis, de
geestelijke boosheden en spoedig worden niet slechts de heiden1) Geffeken, Zwei gr. Apologeten, 1907 S. XXXIX.
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sche cultus, maar ook de antieke cultuur: philosophie, wetenschap
en kunst als bedrog der demonen verworpen, en wat er goeds
bleef te erkennen in de antieken was plagiaat aan de Heilige
Schrift gepleegd.
Dit zijn motieven, die, in bepaalde richting geleid, konden
voeren tot een Entwertung van alle cultuur, die bedenkelijke
overeenstemming betoonde met wat Cynici van vroeger en later
dagen als protest aanvoerden tegen de ethische machteloosheid
eener beschaving, welker hooge idealen met de practijk des
levens volkomen in strijd waren. En dat dit gevaar niet denkbeeldig geweest is, bewijzen bv. Lucianus' geschrift over den
dood van Peregrinus en de uitval van Aelius Aristides tegen
zeker soort philosophen die "als twee druppelen water gelijken
op de goddeloozen in Palestina." 1) Voor de gewone intellectueelen
hadden in elk geval de Christenen dit aspect: in Rome waren
het gemeenlijk lieden van de lagere klassen, d.i. de slaven en
vreemdelingen, die Christenen waren. Zij spraken het vulgaire
Grieksch, en niet het Latijn der hoogere standen, zij droegen
het Grieksche pallium, tevens kleed der philosophen, en niet
de klassiek-Romeinsche toga en het is op deze verwantschap,
dat Caecilius, de heidensche spreker in den dialoog van Minucius
Felix, een toespeling maakt in den bijzonder moeilijken, maar,
eenmaal verstaan, buitengewoon geestigen en scherpen uitval
waarmede hij zijn rede besluit: "Ik ben benieuwd wat Octavius,
een man van 't slag der GyniciJ een eerste onder de "geloovigen",
maar als zoodanig de minste onder de philosophen, hierop nu
te antwoorden heeft!" 2)
Had de ascetische gedachte, die de aangegeven ontwikkelingslijn beheerscht, de overhand gekregen, het Christendom had
zich getsoleerd van het cultuurleven en ware of in volslagen
barbarie teruggezonken of het had zich mettertijd een geheel
eigene, onafhankelijke cultuur geschapen. Geen van beide is
gebeurd, trouwens geen van beide was mogelijk. Slechts een
negatieve, eenzijdige opvatting van de eeuwige waarde der ziel
1) Vgl. Ramsay, a. w. p. 351 f.
2) Ik verklaar deze plaats Oct. 14 : 1 nader in Theel, Tijdschr.
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en van de beteekenis der eeuwige dingen kon leiden tot een
Entwertung der cultuur als zoodanig, en naast dien negatieven
kant was er van den aanvang af een positieve houding tegenover
de cultuurwaarden, in de chrlstelijke prediking aanwezig. Reeds
in de spreuk van het "zout del' aarde" is deze positieve waardeering gegeven. In tegenstelling met Johannes' prediking toont
Jezus' optreden niets van dien ascetischen trek, die de tijdelijke
goederen in hun waarde terugzet. Jezus leeft het rijke leven
mee tot in het spel del' kinderen en de schoonheid der veldbloemen toe, en Hij bidt den Vader niet, dat Hij de Zijnen
wegneemt uit de wereld, maar dat Hij hen beware van den
Booze.
Daarin is Paulus de apostel, die Hem, ook practisch, het best
verklaart. Paulus is eigenlijk de eerste, die onmiddellijk
met de Grieksche cultuurwereld in aanraking komt. Klein-Azie
en Egypte hebben ook in den hellenistisehen tijd hun overwegend
Oostersch karakter bewaard, maar toen Paulus te Athene kwam
heeft hij de aanraking met de philosophen niet gesehroomd. De
Areopagusrede aanvaardt den strijd,maar is allesbehalve slechts
een negatieve bestrijding. Paulus spreekt in de volle verzekerdheid iets nieuws, iets betel's, iets anders te brengen, en waar
hij niet aarzelt ook op het getuigenis der Grieksche dichters
zelf beslag te leggen, culmineert toch zijn prediking in de
verkondiging van J ezus, den opgestane, den Rechter, die
komen zal. Die is voor Paulus het centrum van zijn geloof, de
kracht waaruit hij leeft, de waarachtigheid zijner hope, de
vervulling zijner zielsbehoeften. Bij die eerste aanraking alzoo
reeds wat ik in mijn vorig artikel aanduidde als de "verwezenlijking van het ideaal", waaraan de Grieksche wereld wanhoopte,
doch dat de Christelijke prediking in Christus vervuld zag.
Hierin ligt tevens de vrijheid, waarmede Paulus ook de sehatten del' cultuur voor de Christenheid in beslag neemt. "Alles
is uwe" ja, maar "gij zijt van Christus". AIle knie zal voor
Hem zieh buigen; Hem brengen oak de Oostersche Magiers hun
schatten, Daarmede is een nieuwe positie verkregen, waarin
een positieve roeping ligt voor het Christendom.
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Maar die roeping gegeven en die roeping vervuld, is nog
niet hetzelfde. Voorloopig was er van een arbeiden in die
richting nog weinig sprake. Ret probleem zelf kon toch eerst
in zijn vollen ernst en de roeping kon eerst in hare schoonheid
gevoeld worden, toen de vestiging der Christengemeenten aanvankelijk was verkregen en een rustiger periode op den eersten
t\id van stormachtig evangeliseeren was gevolgd. Een man als
Paulus had grooter dingen te doen, dan met kunst en literatuur
zich gezet bezig te houden. De eerste pogingen om Christendom en heidensche wijsheid te verzoenen gingen uit van de
gnostiek, maar als geheel draagt deze te duidelijk het merk
van relativistisch syncretisme, dan dat het Christendom, dat
absolute waarden bracht, daarmede tevreden kon zijn. De grenzen zijn niet zoo gemakkelijk te trekken: de Oud-Christelijke
liederenbundel, die als de "Oden van Salomo" sinds kort weder
aan 't licht kwam, draagt gnostische karaktertrekken, maar staat
zeker positief in het absolute Christendom. Daarom zeg ik: als
geheel draagt de gnostiek syncretistisch, en daarmede paganistisch karakter; maar zij is toch de kring waarin 't eerst van
een Christelijke literatuur en Christelijke wetenschap sprake is.
Daarmede vergeleken zijn de pogingen der Apologeten aanvankelijk zeer poover. De hellenistische philosophie en rhetoriek is in hun handen nog een instrument, waarmee ze maar
kwalijk weten om te gaan. Toch hebben zij bewaard, wat de
gnostieken verloren hadden: de absolute beteekenis van de
Christelijke pre diking, en van den mystiek-intellectueelen kant
hebben zij het zwaartepunt verlegd naar de diepte des levens,
dat zijn en zien, weten en willen omvat.
De vraag wordt dan eerst in volle scherpte gezien: wat
kunnen wij van de heidensche cultuur behouden? De leemte
in die heidensche cultuur wordt sterk gevoeld door Augustinus
bij de lezing van Cicero's Horiensius, een boek dat hem onweerstaanbaar boeide en een beslissende beteekenis erlangde
in zijn leven, maar hem toch niet bevredigde: "Dat boek veranderde mijn neiging en keerde tot u, 0 Heer, mijn gebeden,
en 't veranderde mijn wenschen en begeerten. AIle ijdele hoop
42
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verloor voor mij plotseling hare waarde, en ik begeerde met ongeloofelijken drang des harten naar de onsterfelijkheid der wijsheid, en ik begon op te staan om tot u terug te keeren", Toch
gevoelde Augustinus een ding daarin als een gemis: "dat daarin
de naam van Christus niet was".') Dat is de uitlegging, die
Augustinus later van de onbevredigdheid zijns harten geeft, en
zij is ongetwijfeld de juiste, maar zij stelt tevens het dilemma.
Dat dilemma is door het Oude Christendom niet opgelost. Ook
door Augustinus niet. Er blijft bij hem ook in dit opzicht een
tweeheid. Hij kent de bekoring van de Grieksche wijsheid; hij
heeft ze zelf gesmaakt, zij het al niet in den omvang als Origines,
en slechts in afgeleiden vorm (hij kende weinig Grieksch); ten
slotte praedomineert toch het ascetische motief. De middeleeuwen
met hun scherpe scheiding van het wereldlijke en het geestelijke
leven teren van zijne gedachten en het ideaal wordt daarin
het monnikenleven van wereldontvluchting. Daarbuiten ligt het
burgerlijke en het ridderlijke leven, als van lagere beteekenis
en minderen rang. Toch is het een eigenaardige speling, dat
juist de kloosters ons de intellectueele schatten der oudheid
hebben bewaard en overgeleverd.
Dan beteekenen echter renaissance en humanisme (ook aan
het pauselijke hof!), dat het "diesseits", de schoonheid dezer
tegenwoordige wereld, waarin toch ook de heerlijkheid Gods
straalt, en die door de Grieken is gezien, zijn rechten herneemt.
Eenzijdig weder, met een archarstisch herstel van de wereld
van Grieksche kunst en literatuur, toch op zichzelf het overtuigend bewiis, dat het Christendom zijne roeping nog niet
vervuld had, dat het Grieksche ideaal nog niet gestorven en
de waarheid daarin nog niet harmonisch geassimileerd was.
Met de ascetische negatie der middeleeuwen is 't niet gedaan,
maar met de enkele "Bejahung" van de Grieksche gedachte
door de renaissance evenmin. Ook de cultuurwaarde van het
Christendom laat zich niet meer elimineeren: het humanisme
bevat in zichzelf geen wereldvernieuwende kracht meer.
1) Conf. 3 : 4.
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De Reformatie heeft breeder, dieper, principieeler antwoord
gegeven. Het dualistisch scheiden van wereldlijk en geestelijk
terrein, wordt tot de principieele eenheid hersteld. "AIle schepsel
Gods is goed", het gansche terrein des levens is aan Ohristus
onderworpen. Luther kende de vreugde over het breede, volle
leven en ontkende dat de monnik goddelijker roeping vervulde
dan de ambachtsman. Hier is dus ook met de Grieksche overschatting van het intellectueele leven gebroken: dat is de doorwerking van de Christelijke pre diking, dat ook het lichaam met
de gansche stoffelijke schepping een eeuwige beteekenis
heeft. Maar anderzijds is hier plaats geruimd voor allen geestesarbeid en artistiek streven, dat immers de wereld der zienlijke
dingen tot terrein heeft en daarin mede de eeuwigheidsbeteekenis zoekt te doorgronden.
Niet dat de Reformatie niet met Augustinus en Paulus het
woord van J ezus aanvaardt en beaamt, dat boven deze wereld
de ziel waardij heeft. Voor Luther was zeer zeker de wereld
der eeuwige dingen, de zekerheid van Gods genade, de vergeving
van schuld en zonde 't eerste. Ook voor hem had deze wereld
geen beteekenis zonder den geestelijken achtergrond en de
eeuwige toekomst, - toch de roeping om hier te arbeiden met
alle krachten door God gegeven werd in vreugde aanvaard en
als de handenarbeid door Luther in eere wordt hersteld, dan
kan hij zich en op het voorbeeld en op het woord van Paulus
ten volle beroepen. Zelfs in den slavenarbeid zag Paulus een
goddelijk beroep 1) en juist daarin ligt de eeuwige waarde der
persoonlijkheid, dat zij door de uiterlijke omstandigheden niet
wordt bepaald: "al wat gij doet, werkt daarin van harte als
voor den Heer en niet voor de menschen" (001. 3 : 4).
Het is dus niet toevallig, dat met de veroordeeling van het
dualistisch-ascetische monnikenideaal, de waardeering van den
handenarbeid, in 't algemeen van aIle "wereldlijk" beroep, steeg
en tevens dat de humanistische studien met de Reformatie
1) "Niet naar oogendienst als menschenbehagers maar als "slaven" Gods,
doende den wil Gods". Ef. 6 : 6.
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nauw verband hielden en door de Reformatoren (Melanchthon)
werden voortgezet.
Toch - de spanning is gebleven; de eenheid is weI gezocht,
maar niet gevonden. Eenerzijds heeft de studie der natuurwetenschappen zich verzelfstandigd en is tell deele (gelukkig
slechts tijdelijk!) in het materialisme zelfs beneden beschavingspeil gezonken. Anderzijds hebben de humanistische studien
met de daarin geimpliceerde wereld- en levensbeschouwing
zich geemancipeerd en is daarvan de invloed in velerlei
geestelijke stroomingen (ik herinner aIleen aan de overschatting
van intellectueele kennis) zeer merkbaar. Ten slotte - de
Christelijke belijdenis, voor wie nog steeds met Augustinus het:
"deo adhaerere mihi bonum est" het superieur devies is, heeft
met haar geloof de "wereld" nog niet overwonnen. Van een
Christelijke cultuur, die harmonisch de wijsheid en kunst der
oudheid beheerscht en omvat, zien wij nogslechtshetmorgengloren.
Ik ga daarop thans niet verder in: maar het breede verband,
dat ik in de voorgaande bladzijden heb trachten te schetsen,
is het maatschappelijk en geestelijk milieu van waaruit een
vruchtbare bespreking van den Octavius mogelijk wordt. AIleen
het geoefend oog ziet in de kiemen reeds de plant voltooid: de
Octavius staat in den aanvang van dien geesteIijken strijd, die
nog niet is volstreden, maar aIleen door de quaesties zoo
breed te zien worden wij bewaard voor het onbillijk oordeel
als zou Minucius Felix half nog heiden, een soort "Christelijke
Seneca" geweest zijn.
Slot volgt.

Wolken.
DOOR

P. MINDERAA.

Ik heb de wolken lief, de witte wolken,
tot blanke stoeten door den wind gereid,
zeilend op grondloos blauwe kolken,
bol-blinkend van den zonnezegen
langs al de eeuwig-blijde wegen
der matelooze oneindigheid.
Nu dekken ze met schaduw-donkre huive,
breed-koele vleugels, 't moede lage land.
En dan weer kunnen ze enkel wuiven
met teere pracht van zachte veeren
over de wijde hemelmeren
achter den gouden zonnebrand.
In statig-stillen stoet met zon-verklaarde
bollende zeilen van hun vreemde vloot,
hoog boven mij en lage aarde,
zijn al' verbeeldingen gevangen,
die steeds mijn toomeloos verlangen
vraagt uit der schoonheid blijden schoot.
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VERZEN.

Ver, in de grauwte van den horizon,
zie 'k ze als muren, krachtige kasteelen
oprijzend sterk naar felle zon
uit sombre wallen; maar heel voren
stijgt er een witte, slanke toren
met hoogste blankheid der kanteelen.
En als ze als zonneberge' en lichte sloten
in 't wijde veld der open wereld komen,
wordt mijn verheuging feestgenoote
waar wondre beelden wiss'lend glijden:
groot-vreemde dieren, die er weiden
aan blauwe en gouden stroomen.
En als het laatste vogellied ging zwijgen,
dragen ze kleur'ge offers naar het West,
zoodat de zon in 't stervend neigen
maar lacht en zegent ..... en de nacht
komt als een vrouw met vreemde pracht,
't haar purperrood getrest.
Ik heb de wolken lief, de verre wolken,
zeilend omhoog den zonnig-Iangen tijd.
En 't liefst, wanneer z' op blauwe kolken
varen de groote zeeen tegen
langs al de eeuwig-blijde wegen
der matelooze oneindigheid.

De lente komt.
DOOR

HEINRICH PETERMEIJER.

Dit zijn de stormen, die de paden zuivren
Voor 't komend heil,
Voor 't komend heil.
Mistroostig hart - een barre wijl Herboren vreugd zal u doorhuiv'ren.
Dan drinken dorstige oogen 't licht,
Dat overstroomt de jonge velden.
Dat overstroomt de jonge velden
En 0, mijn leedverbleekt gezicht.

Zie, hoe mijn moegewrongen handen
Zich willig op'nen naar de zon,
Die eind'lijk,
eind'lijk door d' ontwaakte landen
Haar milden zegetocht begone

Nu als een zorglooze, onvermoeib're jongen
N aar 't lokkend feest van zon en zingensvreugd.

Herschapen hart, een schoon're,
schoon're jeugd
Heeft, eer ge 't wist, uw weemoed weggezongen.
Maart 1914.

In Memoriam.
DOOR

v. G.

'k Reb U omarmd, toen in onze overvolle vreugde
wij met elkaar het rijke leven ingaan mochten;
toen van wat achter lag ons slechts het schoone heugde,
en wij in alles steeds opnieuw elkander zochten.
'k Reb u gesteund, toen wij een grafje moesten graven,
en daaraan afstaan wat wij pas ontvingen;
toen zelfs de letste krachte' ons schier begaven,
en zwijgend wij 't vereenzaamd pad hergingen.
Tot eind'lijk wij elkander wedervonden,
en lazen in een blik het eind van stille klacht;
toen wij, hoewel we Gods doen niet verstonden,
vertrouwend aanvaardden wat Hij had gebracht.
'k Reb u de handen gekust, toen ge neerlaagt
roerloos - , vredig en stil .....
toen gij reeds hierboven ons kindeken weerzaagt,
ik hier beneen berustt' in Gods wil,

Literair Keu r-overzicht
DOOR

J. JAC. THOMSON.

Arthur van Schendel- De Berg van Droomen.
(W. VERSLUYS, Amsterdam 1913).

Is dit niet het voorrecht der kinderen, dat voor hen het
onmogelijke niet bestaat? Zij leven nog in een wereld waar
het wonder alle dagen wordt verwacht. Zij denken om den
hoek van den weg tegen te komen wie hun teederste droomen
bevolkten. Bij het kind hoort het sprookje. Ret zou er niet
verrast door wezen wanneer plotseling alle dingen ter wereld
ondersteboven gekeerd werden, niet meer verrast dan wanneer
tante uit Amsterdam, de tante die altijd chocola mcebrengt,
onverwachts haar hoofd door het open raam zou steken. Er zal
nog heel wat ontnuchtering voor hem komen - al komt die
gelukkig heel geleidelijk aan - voordat het zich vindt in wat
lagere of hoogere wetenschap belieft voor te schrijven. Dan
moeten zijn dagen en nachten ontluisterd worden, dan vluchten
zijn droomen uit de wolkengrotten en van de gonden hemelbanken,
dan zwijgt hem het geruisch der bosschen, waar aIle stemmen
der aarde elkaar in zochten en hebben de vlinders en herten
en rozen geen beteekenis meer.
En als het alles zijn beteekenis herkrijgt, later, veel later,
dan is het toch alles anders geworden en het zijn niet meer
de geluiden van vroeger en de verwachtingen van vroeger.
Maar hetkind leerde dat het onmogelijke ook inderdaad niet
mogelijk was. Een goede winst, tenzij men met de dichters,
die in zoo menig opzicht den kinderen gelijken, wil blijven
vasthouden aan dat kinderverlangen en kinderweten als het
meerdere, of tenzf men als de geloovige die weet te moeten
worden als de kinderen, ertoe terugkeert. Al zal de geloovige
er anders toe keeren als de dichter en dus ook. andere dingen
vinden dar! de dichter.
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Niet zonder zin waren al die vluchtige gestalten die hun
glans gaven aan de verhalen waar onze jeugd in genoot, ook al
verstonden wij dien zin, voor ouderen openbaar en het allerbelangrijkst, lang niet altijd, maar wij minden eenvoudig hun
verschijnen in onze kinderwereld, waar wij de feeen en elven
niet missen konden. Maar ook niet zonder zin was wat wij,
kinderen, hoopten en verlangden in de schoonste stonden, dat
waarvoor wij nog geen naam hadden, of een naam, dien wij
verkeerd begrepen, dat wat als een zacht deuntje onze oogen
droomerig maakte en vol van den gouden gloed van het avondvuur. En als wij nu dit persoonlijke loslaten, is het dan niet
evenzeer te zeggen, dat zeker ook niet zonder zin is geweest
wat daar aan vreemde verbeeldingen opschemerde waar het
yolk leefde in de diepte en het weefde zijn legenden, die verteld
werden door de oude vrouwen bij het spinnewiel, die den
kouden avond aan den haard in den kronkelenden rook spookgestalten deden vermoeden aan hen die ademloos, met dichtgeknepen kelen meeleefden in de visioenen van een spreker.
Of nog verder, - als het waar is wat Hegel zegt dat de menschen
altijd den godsdienst als den Zondag van hun leven hebben
beschouwd, zwaait zich dan niet hun rijpste gedachte op tot
daar waar zij de goden zien wandelen in der hemelen klaarte
en zullen wij niet toestemmen dat hulpeloozen en troosteloozen
alom de handen hieven tot wie zij zelven kleedden in het
gewaad eener verworven glorie?
o dat alles, wat daar heengleed voor de oogen der droomenden,
wat zich een duurzame gestalte wist te verwerven, die schimmig henenvlood door meer dan twee geslachten, wat het kind
heeft verwacht uit de nevelenverte over de zeeen, wat de
volksgeest heeft gespied onder de blaren en tusschen het struweel,
wat de mensch die nimmer verloochenen kon, geheel verloochenen kon, dat hij naar Gods beeld en gelijkenis geschapen was,
door de eeuwen hoopvol heeft aangebeden en sidderend gevreesd,
het hoort alles te samen in een wereld thuis. En de dichter
die "de Berg van Droomen" schreef, ARTHUR VAN SCHENDEL,
heeft het dan ook alles in een wereld te samen gebracht. En
een eerste gedachte na het lezen van zijn werk of bij het lezen
van dat werk is er misschien wel eene van verbijstering om
de veelheid der figuren die hier spelen hun rol. Zij zijn van
overal bijeengebracht. Helden en goden en nymfen, gestalten
uit den sprookjes- en legendentijd, andere die eenvoudig het
fantastische aan zich hebben door hun persoonlijkheid. Is een
zeeroover niet als zoodanig een mensch die de belangstelling
der verbeelding heeft en verdient? Natuurlijk zijn er ook een
koning en een koningin en een prinses, - wie zou zich een
volledige fantasie kunnen denken zonder deze? Maar verder,
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wie zoudt ge er verwachten en niet verwachten? De strijders
uit den Trojaanschen oorlog of de schikgodinnen of Ahasverus,
de wandelende jood of het mannetje uit de maan? Kabouters
en elven, spoken en heksen zullen natuurlijk niet mogen ontbreken. Toch zoudt ge mogelijk niet denken dat ook Amon-Ra
of de Grieksche Apollo hier te vinden zijn. En al de dieren als
Tobias de haan en Kaka de hond en Denkmar de ezel. Wanneer
ge een opsomming leest, als gegeven wordt van de verschijningen in den .Jiof der beelden", dan geeft die eenigermate den
indruk van een combinatie die chaotisch lijkt en toch niet
zonder meer chaotisch is. Hoor maar:
"Er stonden weinig menschen, de meesten waren dieren
en andere schepselen die zij in de stad nooit hadden gezien; zij zagen terwijl zij erlangs gingen: een ezel, een eend
en een uil naast elkaar, een wapenkoning, een ibis en
een goochelaar, een nimf en een neger, een kikvorsch,
een pluimgraaf en een kameel, een monster, een spook en
een man met een takkenbos, een poeet en een pelikaan,
en een mijmerende ooievaar; en links van hen: twee ganzen, een fee en een worstelaar, een satyr, een geest en
een geitebok, een koekoek en een duikelaar, een kabouter
en een kater en een admiraal, een kalkoen, een leeuwen
een koetsier, een boef en een beer met een banier, en een
eenzame schaduw, - en velen, velen meer, dit waren
slechts enkelen. Maar iedereen trad ordelijk ter zijde, want
de schout hield zijn wijsvinger op."
Ret zou heelemaal niet zoo verwonderlijk zijn, indien iemand,
dit fragment lezende, niet naar het verdere nieuwsgierig zou
worden. Evenmin als het omgekeerde verwonderlijk zijn zou.
Want hoe zal de dichter met opgeheven wijsvinger tot orde
brengen de beelden, die eerst slechts als welluidende klanken
elkaar opvolgen met een verbluffende grilligheid? Wat moet
de kunstenaar toch als hij deze aIle en nog zoovele meer samen
brengt op den berg der droomen, waar de zalige klok geluid
wordt in den toren Vreugde de Hooge? Zie hoe hij onder dit
volkje van sprekende dieren en spottende spoken, dit zoo
vriendelijk volkje dat er niet van weet elkaar te martelen,
maar dat alles met alles een ziellooze gemeenschap vormt,
onder de feeen en goden wat menschen stelt, natuurlijk die
menschen die het wonderbaarlijke mogelijk achten. Sommigen
hebben een dwaze of belachelijke daad, naar het oordeel der
nuchtere verstandigen, gedaan, anderen wilden het maar niet
opgeven, dat daar landen waren achter de landen, zeeen verder
dan de zeeen, allen hebben het avontuur meer liefgehad dan
de rustige arbeid. Wie te lui heette om te werken, maar in
zijn gewaande ledigheid in droom of lied zijn heerlijkheid be-
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leefde, vindt op den berg der droomen een thuis. Ja een is er,
voor wien het rustige kalme stoere werk alles was, Peter de
landman, en ge zoudt misschien meenen dat hij hier niet
behoorde te wezen, maar ook hij heeft zijn droom, zijn
gulden verlangen om in verre landen schatten te verdienen,
rijk te worden, onnoemelijk rijk. En omdat hij dus toch ook
weer een mensch is, die de werkelijkheid, wat de menschen
de werkelijkheid plegen te noemen, kwijt is, zal hij werk zoeken
in de wondere akkers hem aan den berg gewezen.
Maar er is dan toch nog iets meer en iets anders dan enkel
een vertooning vall wat aan verbeeldingsscheppingen te saam
te brengen was uit vele tijden en veler levens. Dan zou
inderdaad de belangstelling van den lezer niet gemakkelijk in
durende spanning te houden zijn. Er is echter een fijne
gevoeligheid die hier een milde bezieling over aIle dingen
spreidt. Er neuriet iets doorheen van het geheim waarvan aan
het einde de Koning spreekt in die korte vertelling die een
verderen zin heeft dan enkel een aardig gevonden tusschenspel
te vormen. Zij kan, dunkt mij, inzicht openen in het boek en
zijn breeden gang. Zoo luidt dat verhaal:
"Er was eens een knaapje dat veel verlangde. Toen hij nog
zeer klein was had hij een zusje, maar zij was heengegaan.
En wanneer hij aIleen was dacht hij aan niets anders dan aan
haar, hij verlangde niets anders dan dat zij weer bij hem terug
zou keoren. Dat was niet verstandig, want niet alles wat heengaat komt immers terug, en wanneer het terugkomt is het toch
anders; maar hij was nog te klein om dat te weten, En toen
nu de dagen voortgingen en hij van een heel klein kind een
knaapje werd dat al naar school ging, begon hij te denken of
zijn zusje niet in de andere landen kon zijn waarvan hij gelezen had. Hij verlangde nog meer dan vroeger, want hij wist
dat men naar die andere landen reizen kon, langs de wegen
of met een schip over zee. En hij begon allerlei heerlijks te
verzinnen van die landen, el1 's nachts droomde hij vaak dat
hij daar was. Zoo heerlijk waren die droomen dat hij, wanneer
hij wakker werd, weinig sprak en het liefst aIleen liep om voort
te droomen. Wanneer hij thuis kwam van school was hij even
stil als des morgens, hij wist dan soms niet of het waar was
wat hij dacht en voor zich zag, of verzonnen. Maar hij vertelde
er nooit iets van aan zijn vader, en de goede man had zelf te
veel te denken om te raden waarom de jongen zoo stil was.
Ret verlangen groeide zoo groot in hem, dat hij ten leste niet
meer aIleen van het zusje droomde, maar van het allerliefste
van al zijn wenschen, dat hij hoopte te vinden. En soms weende
hij, maar na het weenen verlangde hij meer en heviger en
ongeduldiger. Toen hij weer wat grooter was geworden zag hij
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dat al zijn verlangen niet had gebaat, want als hij op school
op de bank zat en leeren moest, als hij met een vriendje of
vriendinnetje speelde, bezat hij niets van al het liefs dat hij
gedroomd had. Toen werd hij vaker bedroefd. En eindelijk, na
veel denken, veel aarzelen en smachten verliet hij zijn vader
om naar de verre landen te reizen. Hij kwam waar de feeen,
waar de elven wonen; maar niemand wist waar hetzusjewas;
hij kwam in de oorden waar de wonderen zijn, maar ook daar
vond hij haar niet, en hoewel alles er schitterde van pracht en
heerlijkheid, het allerliefste vond hij er niet, want dat was nog
in den hemel, en in den hemel kon hij niet komen zoolang hij
op de wereld was. Zelfs had hij er mindel' vreugde dan vroegel' thuis nu hij zijn vader niet meer zag. En toen hij moe
werd van het zoeken, van het reizen en droomen, keerde hij
naar de stad terug. En hij vertelde zijn vader dat h\j zoo vaak
bedroefd was geweest omdat hij het allerliefste in den hemel
niet krijgen kon. Zijn vader kuste hem en zeide, dat ook hij
iederen dag aan dezelfde dingen dacht, dat alle menschen dat
deden, maar anders dan een kind. Toen zag die jongen dat
het niet goed was geweest om heen te gaan, hij had verlangd
meer te krijgen dan zijn vader had, en als hij het allerliefste
waar hij van droomde gevonden had, zou hij eerder gelukkig
zijn geweest dan zijn vader. Daarom besloot hij niet weer
weg te gaan, maar voortaan bij zijn vader te blijven en alles
met hem samen te doen. En oak zag hij dat er een groot
geheim moest zijn in de wereld. Zijn vader ell aIle andere
menschen zochten het allerliefste, ofschoon zij wisten dat
het in den hemel moest zijn. Waarom bleven zij het dan
altijd op de wereld zoeken? dacht hij. Dat was een knaapje
dat veel verlangde, en daarom deed hij voortaan zijn best
om groote geheimen te weten. En toen hij grooter werd
leerde hij er vele. Want een ding wist hij zeker, dat hij
niet de eenige was die het allerliefste van al zijn wenschen
zocht, en hi] sprak veel met anderen erover en hij hielp
anderen veel bij het zoeken en als iets hem zeer moeielijk
viel vroeg hij anderen om hulp. En zoo, terwijl hij ouder
werd en hoe langer zoo meer van anderen ging houden,
leerde hij dat groot geheim begrijpen, het was zoo eenvoudig
dat hij het eigenlijk altijd geweten had: de menschen zoeken
het allerliefste altijd op de wereld omdat zij zooveel van
elkaar houden".
Is dit niet een verhaal dat heenrankt om het aardsche dat
vergankelijk blijkt? en het waardevolle wordt gezocht in de
verre landen en het is niet meer het afzonderlijke, maar het
is "het allerliefste", al wat gezocht kan worden vloeit met dit
allerliefste ineen, en als het dan niet te vinden is, ook niet in
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de violet en blauwe verten der verbeelding dan is daar het
keeren tot de menschen en het verstaan dat al die menschen
hierin een zijn dat zij het allerliefste zoeken, dat zij immers
nooit vinden kunnen: omdat het is in den hemel, maar dat zij
altijd weer op de aarde zoeken "omdat zij zooveel van elkander
houden". Of herinner u dit eigenaardig trekje, dat de jongen
beseft hoe hij verkeerd deed met heen te gaan omdat hij meer
had willen hebben dan zijn vader had. Of het einde met die
wederkeerigheid van dienst en hulp waar de jongen het moeilijke zoekt te volbrengen door aan anderen te vragen.
Al geeft dit verhaal niet den sleutel tot het gansche boek,
toch zijn hierin waardevolle dingen gezegd die het geheel althans lichter doen verstaan. Ret jongentje waarvan in's konings
vertelling sprake is, is zeker niet zonder verband met Reinbern,
den knaap, die als de held van het verhaal met Corinna het
meisje en met Peter den landman uitgaat ook om bet allerliefste te zoeken. Maar met dat zij op den berg der Droomen
komen, is daar een merkwaardig en beslissend oogenblik. Door
den 'geheimzinnigen ruiter, den Vreemdeling, die de menschen
bracht naar de rijken van den dood, de menschen van Babylon
naar "Arallu" het land zonder wederkeer, de menschen van
Egypte naar Duat, de menschen van Griekenland naar Hades,
die van het noorden naar het lichtend Walhalla, of het donkere Rella, die van bet westen naar Gehenna en enkelen,
enkelen naar het rijk der hemelen waar de zaligheid was en waar hij ze nu brengt weten de menschen net zoomin als
Peregrijn, de eend, die dit verhaal doet op den berg - door
dien ruiter wordt voor 't eerst een wezen meegenomen van den
berg der Droomen. En dit wezen is de prinses, Eva Beata, die
het licht en het verlangen van allen is. Zij die weI "het allerliefste" mag heeten. Ais de jongen en het meisje op den berg
komen wordt het allerliefste er juist weggeroofd. Voor haar,
voor de prinses, is het dierbaarste wat hij had, een kruisje,
herinnering aan zijn gestorven zusje, voor hem is de roos,
zinnebeeld van de genegenheid der prinses voor wie haar zoeken
zal, maar die verwelken moet.
En nu is daar de ontsteltenis op den berg en het eene alles
innemende begeeren dat de prinses moge worden hervonden. AIle
wezens hebben maar een wil: haar terug te vinden. Dan gaan zij
zoeken naar haar, die door den koning vanaf den toren in verre
lichte landen is gezien; al de wezens die den berg bewonen
zoeken haar elk op den eigen weg, eerst velen te zamen maar
langzamerhand allen vereenzaamd. Ook Reinbern. Ja is het om
hem eigenlijk niet begonnen? Soms is het of de gestalte
van Eva Beata schuil gaat achter de andere van "het meisje
dat altijd vlucht", maar zij is toch maar het meisje dat den
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weg weet, of van Psyche - En als niemand haar gevonden heeft
op den weg der ontelbare avonturen, en allen komen in verlegenheid weer bij elkaar, dan begrijpt Denkmar dat al dit
zoeken nog niet goed is geweest, omdat een ieder voor zich
zocht, maar dat zij zich groepsgewijs moeten aaneensluiten en dan zal het gaan. En dan komt het einde van het zijn op
den berg, dat in dien zelfden half gedempten maar zoo zeldzaam bekorenden toon van het geheel is gehouden:
Een woelend geschuifel gleed door de duisternis, maar
geruischloos, en honderde voeten traden rustig Reinbern
voorbij, en hij hoorde den adem van honderde wezens langs
hem gaan, maar zien kon hij niemand, behalve den nachtwacht en de twee kleine gestalten, doorzichtige schimmen
waar zulver het gesternte van den hemel door fonkelde, en
v66r hem den Koning en de Koningin hand aan hand. Ook
wist hij dat zij die hij het best kende achter hem stonden.
De duisternis werd zoo vreemd, niet heelemaal donker,
en toch te vaag om te zien, zij scheen te verkleuren, te
verbloeien, van donker tot schemering, tot nevelen, tot
wasem van rozerood te vergaan; wat er rondom hem gebeurde werd zoo zonderling, hij wist niets, toch begreep hij
alles goed, in zijn hoofd was het zoo vol, en toch zoo licht
en zoo blijde, dat hij dacht dat er een droom zou beginnen.
Toen opeens kon hij hooren, zijn ooren openden zich: hij
hoorde een vogel eenzaam kweelen en een kalme goede
mannenstem die sprak. Toen wist Reinbern dat hij droomde.
Hij dacht aan een klein koninkje en tegelijkertijd zag hij
hem ook, een licht schielijk wezentje in een glimmering

van parelen, van woudviolen en gulden dauw, dat zag hij
zoo helder of het geen nacht was, maar dag. Ell van heel ver,
ver voorbij den top van den Berg, voorbij de zee in de
diepte, kwam een schoon geloei, een machtige roep, en het
windje voer koel langs zijn lippen en het klotsen van het
water daarginds kon hij hooren. 'I'oen begon een ander
geluid: eerst was het of er klokjes tinkelden, hi] hoorde
echter dat het geen klokjes waren, maar het koor der elven
die met klein gehuppel tezamen naar boven stegen in een
vlugge dansende maat. En rondom hem in het donker
dichtbij was velerlei beweging.
De nachtwacht keerde zich om, met zijn rug naar Reinbern toe, en de twee zachte gestalten aan zijn zijden, yager
nu omdat het donkerder werd, liepen voor hem uit.
De Koning en de Koningin keerden zich om en traden
heen onder de sterren.
Toen werd het een eindeloos geruisch van schreden die
langs hem gingen, zware, statige, of lichte, zwevende voeten.
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Vaak kon Reinbern aan den voetstap hooren wie er voorbij
ging, en ook het meisje scheen het dan te raden, want zij
drukte telkens zijn hand als ook hij iets herkende. Zoo
hoorden zij Peregrijn en de vogels, met het gepiep der
wiekepennen; de helden in machtigen tred, de feeen van
het woud, voorzichtig of er dauwig mos op den grond lag,
den ouden heer met het roode dasje, langzaam, alleen, Toen
waaide de wind stil in de duisternis.
Reinbern nam het meisje en Peter bij de hand en voerde
hen mede recht voor zich uit. De grond was hard en steil.
Tegen het geschitter der sterren daarboven zagen zij dat
er nu geen boomen meer waren, maar kale hoekige rotsen
aan alle kanten. Zuchtend van inspanning. en elkander
stevig vasthoudend klommen zij die voorbij, hooger Ope Toen
stonden z~j op den uitersten top van den Berg en de lucht
was om hen heen.
Voor hen, hoog in den hemel, rees een zwarte poort.
En gelijk een groote klok galmde de stem van den Koning,
zoodat de nacht weergalmde:
"Laat de poort opengaan I"
En de zwartheid opende zich en daarbinnen gloorde
weeke zonneschijn. Achter de poort stond een hooge paal
van hout en dwars daarover lag een andere paal, als een
kruis, en overallangs dit kruis gleden lichtjes en bloemetjes
naar boven. Heel in de verte lag een witte stad in den
zonneschijn. En toen Reinbern door zijn wimpers keek zag
hij op den breeden weg naar die stad de prinses, met cen
hand naar de wolken en de andere naar hem uitgestrekt.
Zij lachte niet, zij was schoon.
En dan gaan zij allen de poort door, het vluchtende meisje
en Psyche en de verschillende wezens in de groepen vereenigd
en zij verdwijnen in de lichtende verten. En als Reinbern en
het meisje en Peter er ook doorgaan - ja dan zijn zij wonderbaarlijk plotseling weer bij de menschen, in de zonnige stad
en bij den vader, die het zoo lang eenzaam gehad had. Zoo wordt
het einde doorgloeid van de zachte menschelijke liefde, waar
het kind weerkeert tot den harden arbeid del" werkelijkheid
maar met den glans der droomen in zijn ziel. En is hij daarin
niet een met der menschen geslacht?
Was dat mogelijk ook de zin van het slot, als allen door de
poort gaan, en allen onder het kruis door al is het dan ook
een kruis waar lichten en bloemen langs stijgen, en daar is
de prinses op de weg naar de stad in den glans, en zij wijst
naar boven en lokt - het allerliefste is in den hemel, zoo
zong het eel" door het verhaal heen, maar hier is de stad, hier
is de wereld waarin gewerkt moet worden, en het kan onder
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een kruis door gaan zijn voor hem die de s.choonheid der verbeelding mint, als hij tot die harde werkelijkheid keert, maar dat
kruis is toch van zijn zwaarte en droefenis ontdaan voor wie
geleerd heeft, dat het allerliefste en allerlaatste, noem het geIuk zoo ge wilt, ook in de wereld der verbeelding vluchtig is, ja
ons opnieuw tot een overgave aan de realiteit des levens dwingt.
Of ik hierin iets van de bedoeling van "de Berg van Droomen"
benader? Indien het al zoo zijn mocht dan toch ook niet meer
dan iets. Want wie alle hoofdstukken heeft doorgelezen, met
in elk hoofdstuk nog een aparte vertelling, die veelal een fijne
sluier van licht weeft over het geheel waar het in gesteld werd,
en wie de verbijsterende menigte van gebeurtenissen, van invallen en vertooningen heeft genoten, kan er niet aan denken
deze ook maar eenigszins volledig te omschrijven. Tenzij hij
een boek wil maken, tweemaal zoo dik als dat van Van
Schendel. Het is ondoenlijk om waar duizende verschillende
bloemen bloeien ze elk in haar eigenaardigheid in een al te
kort tijdsverloop voor te stellen. En hoe vele vreemde glansen
drijven door deze atmosfeer; hoe is het vaak als een fijn kaatsspel met ontelbare spiegeltjes die aan elkaar den opgevangen
schijn toewerpen,
Zou het evenwel de moeite waard geacht mogen worden en dit is gansch geen ondenkbare vraag - om veel tijd te
besteden aan het uitpluizen van deze verbeeldingen, waarbij
de kans bovendien niet gering is, dat de schrijver in zijn hoekje
met een listigen glimlach uw betoog aanhoort en het heimelijk
genoegen heeft dat hij er u zoo prachtig heeft doen inloopen?
Daarbij zou hem natuurlijk het verwijt treffen dat hij niet alleen
met wat muzikalen klinkklank - maar dan wat al te lang gegoocheld heeft, maar ook dat hij woord en beeld, die toch
zinvolle beteekenis hebben, misbruikte voor een verhaal
waarin geen zin, geen goeden zin zou zijn. Zulk een auteur
zou echter zeker geen kunstenaar, geen dichter zijn.
Geen oogenblik kan de gedachte van een dergelijk.e beschuldiging met dergelijke conclusie opkomen bij wie "de Berg van
Droomen" mee doorzoekt, En als ik dan toch ook een allegorische
verklaring ·wil afwijzen, een die in hoofdzaken en onderdeelen
zou aanwijzen: dit beteekent dat, en deze figuur moet zus en
die zoo worden verstaan, waarbij dit spel van schoone verbeelding in een samenhangend geheel, een verband van begrippen zou worden omgezet, heb ik eenigermate duidelijk te
maken hoe mij inderdaad een boek als het hier besprokene
voorkomt te zijn.
Ret is niet zoo, dat de dichter een bepaalde wereld- of
levensbeschouwing zich doordenkt om dan daarna voor elke
abstracte gedachte een beeld te gaan zoeken dat het vertaalt.
42*
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Maar de dichter beleeft die wereld- of levensbeschouwing direct
in beelden, zij is hem inderdaad een beschouwing, een aanschouwing van wat hemzelf tot verwondering aan gestalte in
zijn geest vergleed. Ret is zeer goed mogelijk, dat hij als door
een innerlijke verlichting plotseling een vorm ziet rijzen waarbij
hem bewust is dat zij een equivalent heeft in de wereld der
redelijke bezinning, maar dan is hem dit slechts een bijkomstigheid. De schoonheid behoeft voor hem geen wijsgeerige rechtvaardiging, zij is hem zelf absoluut overtuigend. En zij bouwt
zich op in zijnen geest naar haar eigen wetten. Maar omdat
haar eigen wetten toch geesteswetten zijn, want de schoonheid
der kunst is toch de schoonheid van den menschelijken geest,
zullen het toch ook weer redelijke waarheden, gedachten Zijll
die door haar worden uitgedrukt. Zonder dat de dichter dat
bedoelt, of het met opzet daarheen leidt, ligt het in den aard
van het kunstwerk dat het nog wat anders en meer is dan een
mooie vertooning, ja het kon dan feitelijk aIleen een m66ie
vertooning zijn, dus waarachtige kunst, wanneer de glans des
geestes het alles doorlicht en adelt.
Den dichter is dit alles echter geen bewust opzet geweest.
Hij is dikwijls even verrast over wat de uitkomst is van zijn
door de inspiratie omzongen uren, als het later de aanschouwer
of hoorder van zijn werk is. Hij heeft misschien bewust hier
en daar gansch andere gedachten gehad dan wij op onze beurt
hem nu toe-dichten. Maar de geest is zoo oneindig rijk, dat op
tal van wijzen de zin van een verbeeldingswerk kan worden
geraden, en het is altijd juist en het is altijd mise Want steeds
blijven er nog andere mogelijkheden open, die ook een logischen
samenhang van het geheel openbaren, al heeft elke poging om
dien te vinden op zichzelf evenveel recht als alle andere. Wie
maar denkt aan de tallooze verklaringen die van Goethe's Faust
beproefd werden en worden, zoowel wat den ganschen zin, als
ook wat afzonderlijke tooneelen betreft, vindt tot dergelijke
opmerkingen aanleiding. Ook van een Goethe is het betrekkelijk
onbelangrijk of hij aan deze of die gebeurtenis gedacht heeft
toen hij een of ander wonderbaar gedicht schreef, maar in de
wereld der schoonheid is dat afzonderlijke opgeheven, en het
he eft deel gekregen aan een ruimere geestelijkheid, het is iets
algemeens geworden waarin vele bijzonderheden kunnen worden
teruggezien.
Natuurlijk kan hier of daar iets geschreven zijn met een
bepaalde bedoeling maar hoe sterker de kunstenaar zelf in en
nit de verbeelding leeft, des te minder zal dat zoo wezen. Ell
bij wien zou dit in het heden metterdaad zoo het geval zijn
als bij Van Schendel? Al zijn werk staat mijlenver van wat
men betoog zou kunnen noemen. Zooals het ook mijlenver afstaat
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van al wat realisme heet. Hij leeft in zijn eigen wereld en
draagt de wonderen daarvan onder ons.
Ret is dunkt mij niet noodig bewijzen te meer aan te halen
waaruit de zeldzame eenvoudigheid maar de bijna weergalooze
zuiverheid van de taal van dezen dichter blijken zou. Vanzelf
heb ik zoo straks fragmenten gekozen niet om de welluidendheid en zouden er bladzijden te vinden zijn, zonder dat men
er lang naar behoeft te zoeken, die zijn als louter muziek. En
altijd in dien teederen toon die herinnert aan de schemering
en aan zachten verren zang. Waar men echter "de Berg der
Droomen", openslaat nergens zal deze sprankelende klingelende
klank afwezig zijn. Zoo is het geheel geworden een aanhoudende
bekoring, een werkelijke Meiedroom, ook ondanks de droevigheid van een verlangen naar wat op aarde en wat op den berg
der droomen onbereikbaar is. Den gevoeligen lezer worde het
gegund te midden van deze wonderwereld die gestalten te zien
en die tonen te vernemen, die de andere wonderwereld van
zijn eigen ziel als spiegelbeelden of echo's van hare gevoelens
of waarheden erkent. Misschien vindt hij ook 11et meest vaste
punt daar waar telkens het geluid vernomen wordt dat maant
tot liefde en samenwerking, dat naar de wijde wereld, vanaf
dien droomenberg, leidt om daar een schoonere samenleving
van elkaar dragende menschen te verwerkelijken, maar vall
menschen die het geheim in elkaar eerbiedigen. Misschien vindt
hij het ook ergens elders. Maar ontkomen aan deze schoonheid
zal hij niet. En hij zal een gevoel van rijker worden te midden
der droomen het zijne noemen.
En toch - bij alle bewondering die ik voor dit boek, dat
meer een gedicht dan een prozaverhaal is, heb, er is ook iets
anders wat ik toch niet verzwijgen wil, Juist omdat hier gesproken wordt over het allerdiepste, het allerlaatste, dat wat
niet op aarde maar in den hemel is. Daarbij heb ik toch een
groote armoede in dezen heelen rijkdom gespeurd. En ik heb
gedacht aan het kruis, waarvan hier sprake is, waarlangs
bloemen en lichten stijgen. Mij is het kruis anders. En het allerdiepste en allerlaatste anders. En het heele leven anders, dan
zooals het hier in den stralenden schijn der schoonheid zich
ontvouwt. Is het omdat hier niet de gebrokenheid aan den dag
ligt maar in dit rijk der verbeelding de smart slechts als een
verlangende glans omhoog trekt? Of - en wat is het boek
daarin een fijn kunstwerk - verbeeldt het alles wat de schoonheid der kunst, de schoonheid der Ver-beelding kan, en wat
deze wereId inhoudt.... en laat het ons, misschien willig,
misschien onwillig, maar niettemin duidelijk, de belijdenis hooren:
dat het allerliefste ook in die wereld.... niet is?
Nog een vraag. Kan ik het helpen dat ik lezende over den
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Vreemdeling, al heet hij dan hier een oud heer, met het roode
dasje die in een mysterieus verband met deze door den geest
opgeroepen heerlijkheden staat, die aan de ingang en aan het
slot van het verhaal schichtig verschijnt en verdwijnt, moest
denken aan een portret dat ik eenmaal erg-ens op een tentoonstelling zag, een portret geschilderd door Jan Toorop, van
een manshoofd met daaronder een felroode das, waarvan in
den catalogus stond dat het 't portret was van..... Arthur
van Schendel?

LEESTAFEL.

IJ. P. de J ong, De Leer der Verzoening in de Amerikaansche
Theologie. Academisch Proefschrift (Vrije Universiteit). Amsterdam,
A. H. Kruyt (1913).
Het grootste gedeelte van deze dissertatie is een stuk dogmenhistorie.
Vrij uitvoerig wordt in hoofdstuk 3-11 (bI. 18-263) de ontwikkeling geteekend van de leer der verzoening, zooals deze ontwikkeling te vinden
is bij die Amerikaansche theologen, welke tot de school van Jonathan
Edwards Sr. behooren. Achtereenvolgens worden de oudere en de jongere
New-England School, de New-Haven Theologie, de Andover Theologie
en verder de opvattingen van Foster en Stearns, Bushnell, de Andover
Divines (Prof. G. Harris e.a.), Clarke en Stevens behandeld. Aangetoond
wordt, hoe de reformatorische voorstelling van de verzoening langzamerhand
plaats maakte voor de gouvernementeele en deze weder voor de moreele
beschouwing. De gouvernementeele theorie ziet in de zonde niet een
ingaan tegen Gods gerechtigheid en heiligheid, dat als zoodanig straf
verdient, maar een schade toebrengen aan de zedelijke wereldorde. God
treedt tegenover de zonde op niet als rechter, maar als wereldbestuurder,
Merkwaardig is het, hoe de Edwardiaansche theologie in dit opzicht het
spoor van de Socinianen en Hugo de Groot voIgt (zie het eerste gedeelte
van het belangrijke 12e hoofdstuk: Resultaat en Critiek). Terecht legt de
schrijver er nadruk op, dat de straf op de zonde haar doel niet kan hebben
in het bonum commune of in de opvoeding van het individu, en haalt hij
het woord van Hodge aan: A repentant sinner would deseroe punishment
as much if he was the only creature in the universe as he would in a
thronged world" (bI. 278).
De moreele theorie beschouwt de zonde meer als een macht, waarvan
de mensch verlost, dan als een schuld, die voldaan moet worden. Dat
beide theorieen eene gansch andere beschouwing van Christus' werk ten
gevolge moeten hebben dan de satisfactorische, ligt voor de hand. Het is,
dunkt mij, den schrijver gelukt, om te doen uitkomen, dat, al mogen er
draden van waarheid loopen door het weefsel der theologie van
Nieuw-Engeland, zij er niet in is geslaagd, om betel' dan de satisfactorische
beschouwing "recht te laten wedervaren aan den rijkdom der waarheid,
gelijk de H. Schrift ons deze in betrekking tot Christus' verzoenend lijden
en sterven vertoIkt" blz, (265).
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De hier aangehaalde woorden van Dr. de Jong doen reeds gevoelen,
dat hij zijn onderwerp op eene ruimhartige wijze heeft behandeld. Moge
hij, Fries van geboorte, maar dienaar des W oords in de Chr. Geref. Kerk
van Oakdale Park te Grand Rapids, die van zijn gemeente een driejarig
verlof kreeg tot voltooimg van zijn theologische studien, ook verder te
midden van zijn pastoralen arbeid tijd en lust vinden voor voortgezetten
wetenschappelijken arbeid. En moge zijn proefschrift helpen, om veler
oog te openen voor de diepe gedachte, dat het straffen der zonde is
zelfhandhaving Gods (blz, 278).
DR. A. TROELSTRA.

Lodewijk Mortelmans, Liederen. & Co., Amsterdam.

Uitgave van G. Alsbach

De onvermoeide firma Aisbach brengt thans een twintigtalliederen van
den Vlaamschen componist Lodewijk Mortelmans aan de markt. Nieuw
zijn ze niet aIle, maar men wil trachten ze op deze wijze meer bekend
te maken, en voegde daartoe ook een Fransche en Duitsche vertaling
van den tekst erbij. In hoeverre dit laatste middel zal baten, durven we
niet voorspellen, maar weI kunnen we als ons oordeel uitspreken, dat de
teedere poezle van Guido Gezelle, Reddingius, Vosmaer en Pol de Mont
hier een fijngevoelig, begaafd vertolker yond, wiens liederen zeker in
breeder kring waardeering verdienen, dan waarin ze tot dusver op prijs
werden gesteld.
DE M.

Fratemiias. Grooi-Gereformeerd Studenienblad. J. H. Donner, te Rotterdam.

Uitgave van

Opbouw. Maandschrift in dienst del' Chl'isteli;jke Levens- en Wereldbeschouwing, van en voor jongeren. - Uitgave van A. Kuyper,
te Haarlem.
Van beide periodieken-in-wording ontvingen we nog slechts een atlevering,
zoodat we, aan onze redactioneele regelen getrouw, ons voorloopig
tot een aankondiging wenschen te beperken. Ret doel van het eerstgenoemde begrijpen we en is toejuiching waard; hoe meer gelijkgezinden
zich aaneensluiten, hoe beter. Ret doel van het tweede is ons nog te vaag
omschreven en ook uit den inhoud van aflev, I niet duidelijk geworden.
In elk geval spreken we onze vreugde uit, dat er in de jongeren wat gist
en zij ernstig streven naar een weldoordacht en door beginselen beheerscht
leven,
DE M.
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De handhaving van onze onzijdigheid, door W. E. van Dam van
Iss e It, Kapitein der Artillerie.

Naar des schrijvers eigen woord hebben we hier te doen met aanteekeningen over het vermelde onderwerp; niet dus met een afgeronde
beschouwing.
Al dadelijk blijkt dit ook nog hieruit, dat aan de algemeen volkenrechtelijke zijde der zaak niet meer dan een tweetal pagina's gewijd zijn
(II Plichten en rechten der neutralen). Het geschrift is dus in hoofdzaak
een zuiver militaire verhandeling over de wijze waarop, bij neutraliteitsschennis, door de weermacht van den Staat moet worden opgetreden.
Terecht wijst de schrijver er op hoe in de laatste halve eeuw - en
nader nog in de laatste 25 jaar - de denkbeelden omtrent onze landsverdediging zich gewijzigd hebben.
Er was een tijd waarin de begrippen vestingsteisel en verdedigingssteisel
in Nederland gelijkluidend waren. Het was toen de actieve weermacht te
land - buiten de onbruikbare schutterij - geen hoogere sterkte dan van
50.000 man bereikte; toen men - in het licht van 1864 en 1866 boven alles vreesde voor een directen aanval op onze onafhankelijkheid.
Hierin is van lieverlede verandering gekomen, vooral door het gewijzigde
inzicht nopens de ons bedreigende gevaren. De vrees voor een directen
aanval op ons land begon te wijken, het gevaar voor schennis onzer
onzijdigheid - en het daaruit voortvloeiend gevaar in een oorloq beirokken
te worden - werd Iangzamerhand duidelijker onderkend. Dit veranderde
inzicht stelde andere eischen aan het systeem onzer legervorming: aanzienlijke oersierkinq der landmacht kwam op het program.
Men kent het verloop. De eerste krachtige poging om daartoe te geraken
dagteekent van 1891 (Minister Bergansius); tien jaar later kwamen eerst
de wetten Eland-Kool, die ons het hoogere cijfer (± 200.000man) brachten;
in 1912 kwam een wet, die aan dit versterkte leger de noodzakelijke
geoefendheid beter waarborgde en een jaar daarna werd voor dit leger
een geoefende reserve van ± 175.000 man in het leven geroepen (Landstormwet 1913). Over enkele jaren zal men dus over ± 375.000 geoefende
mannen kunnen beschikken tegenover de ± 50.000 man van voorheen.
Reeds met het door de wetten 1901 bereikte cijfer werd de gelegenheid
geboden om tot wijziging van het verdedigingsstelsel over te gaan; het
grootere getal Ieidde vanzelf tot veranderingen in de wijze van aanuiendinq
onzer weermacht.
Voor "het hart des lands", voor "de vesting Holland", of - minder nogvoor "de Stelling van Amsterdam", trad het geheele land in de plaats, al
zal, bij groote machtsongelijkheid, een voortgezette verdediging ten slotte
weI eindigen in de verdediging van het centraal reduit: de Amsterdamsche
stelling.
Een van de eerste uitingen van de veranderde inzichten op het gebied
van de landsverdediging is de schepping van een afzonderlijk veldleger
geweest, een operatief orgaan waarmee in aIle deelen des lands - los
van Iinien en stelIingen - kan worden opgetreden.
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Het naasie doel met dit veldleger beoogd is weI: optreden tot handhaving
onzer onzijdigheid, teneinde te voorkomen dat ons grondgebied door een
der oorlogvoerenden betreden wordt en wij, dientengevolge, in den oorlog
meegesleept zouden worden.
Zulk een operatief orgaan, als ons veldleger moet zijn, stelt hodge eischen
aan de geoefendheid van den troep en indirect dus ook aan den oefentijd
onzer militie. Dit veldleger moet paraat zijn; het moet in zijn geheel
bruikbaar zijn reeds in de allereerste dagen na de mobilisatie. Immers,
de inleiding tot de moderne oorlogen wordt steeds in tijd bekort. Daarom
zijn een zeer korte oefentijd - die zulk een dadelijke bruikbaarheid niet
waarborgt - en een paraat veldleger twee onvereenigbare zaken.
Dit verklaart nu waarom sommigen bezwaren opperen tegen het op den
voorgrond stell en van neutraliteitshandhaving als taak die ons leger wacht.
Doet men dit wel, dan kan men niet buiten een dadelijk oorlogsbruikbaar
veldleger. Zulk een paraat instrument is niet te krijgen bij een zeer korten
oefentijd. Wie dus zulk een verkorten oefentijd - in verband met den
meest uitgebreiden weerplicht - wenscht, maakt derhalve al spoedig
bezwaar tegen de grondgedachte die het bestaan van zulk een veldleger eischt.
De Heer Van Dam van Isselt behoort tot de mannen van het "allen
weerbaar"; hij behoort derhalve ook tot hen die een verkorting van oefentijd
noodig achten en het logisch gevolg daarvan is dat hij zijne bezwaren
ontwikkelt tegen wat hij noemt het "eenzijdig" op den voorgrond schuiven
van de neutraliteitshandhaving. Hij vreest dat het "weerbare volk" hierdoor in het gedrang zal komen.
Met deze richting van zijn betoog zijn wij het niet eens. Het "allen
weerbaar" is ook ons sympathiek. Wanneer men 40.000 man gedurende
8 maanden oefenen kon, zou men grooter weerkracht hebben dan
wanneer men 25.000 gedurende eenzelfden tijd oefent. Maar met het
oog op de kosten zou een jaarlijksche lichting van 40.000 man slechts

25.~~~~ 8

= 5 maanden

geoefend kunnen worden. En of 40.000

X

5

gelijk zou zijn aan 25.000 X 8 is in dit geval betwistbaar. Wij meenen
dat ten onzent, zoolang althans de lichamelijke volksopvoeding niet enorm
verbeterd is, de grens naar beneden bereikt is.
Afgezien echter van dezen tendenz, die nu en dan aan het licht komt,
heeft de schrijver met deze verhandeling verdienstelijk werk geleverd, dat
in breeden kring gelezen verdient te worden. Enkele kleine onnauwkeurigheden ontsieren het geschrift. Zoo op blz, 70, waar de breedte der WesterSchelde bij Vlissingen wordt opgegeven als 4200 M. te bedragen. Dit cijfer
is op zichzelf niet onjuist, maar in het betoog van den schrijver komt het
aIleen aan op de voor groote schepen beuaarbare breedte. En die breedte
bedraagt slechts de helft van het genoemde getal. Ook het citeeren uit het
Kort Verslag in stede van uit de Handelingen is incorrect.
H. C.

Uit het Land van den Oraak.
Reisbrieven van H. COLIJ N.

Eerst in 1909, na mijne verkiezing tot Kamerlid; daarna einde
1910, een paar dagen voor mijne benoeming tot Minister van Oorlog, had ik op het punt gestaan eene reis naar China te ondernemen.
Tweemaal in dat voornemen verhinderd, gelukte het mij eindeIijk ten vorigen jare den lang gekoesterden wensch te vervullen om
eens rond te zien in het mysterieuse "Rijk van het Midden"; en wat
ik daar zag en hoorde vertellen de ondervolgende brieven.
In 5lh maand tiids volbracht ik de rondreis via Siberie, China
en Indie, waarvan echter niet meer dan een kleine 2 maanden aan
Siberie en China besteed konden worden. Veel te weinig tiid dus
om nauwkeurige kennis te vergaren, doch lang genoeg, naar ik
hoop, om - voorbereid door goede geschriften en geholpen door
uitmuntende voorlichting ter plaatse - eenigszins vertrouwbare
indrukken op te doen.
Dat ook personen buiten mijn naaste omgeving - voor welke de
brieven gesehreven werden - belang stelden in miin reisindrukken, bleek mij op z66 ondubbelzinnige wijze, dat ik meende geen
weerstand te mogen bieden aan den op mij uitgeoefenden aandrang
tot publicatie.
Niemand verwachte intusschen veel belangrijks in deze reisbrieven te zullen aantreffen. Zij bevatten niet anders dan 1)luchtige
opmerkingen, meest haastig neergeschreven en zij ondergingen
voor het drukken nagenoeggeen verandering.
Wie van China iets meer wil weten dan hij hier vinden zal, die
44
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ga te gast bij Reclus: l'Empire du Milieu; hii Bland and Blackhouse: China under the Empress Dowager; bij Bland: Recent
Events and Present Policies in China; of bij Smith: Chinese
Characteristics en diens Village Life. AIle volkomen betrouwbare
en tevens onmisbare gidsen op geografisch, historisch en ethnologisch gebied.
Op het terrein van het economische leven bieden voorts de voortreffelijke Belgische consulaire verslagen menig waardevol gegeven, terwijl belangrijke militaire gebeurtenissen aan vele geschriften het aanzijn schonken, waarvan dat van Von Salzmann
(Das revolutionare China), handelend over de gebeurtenissen in
de tweede helft van 1913, de meeste actualiteit bezit.
Wie meer verwacht had dan hier gegeven wordt kent thans het
adres waar aanvulling op het tekort verkregen kan worden en wie,
bij drukken werkkring, den tijd mist om dikke boeken over China
te lezen, die vindt, zelfs in deze eenvoudige brieven, allicht iets
tot bevrediging zijner belangstelling.

I.
Van de Dultsehe grens naar Peking.
14 September 1914. In den irein.
Indien de schiin niet bedroog, dan zou een reis naar Rusland
iets zijn voor menschen, die gaarne den tiid willen vasthouden.
Sinds van morgen 8 uur toch, toen we de Russische grens overtrokken, leven we onder den Juliaanschen kalender, die bij den Gregoriaanschen 13 dagen achter is. In Rusland schrijft men heden
1 September en ik kan mij dus, met eenig zelfbedrog, 13 dagen
jonger achten.
Maar dat verschil in tijdrekening is geenszins het voornaamste
vorschil met het Westen. Van veel meer beteekenis is het dat men
voelt in een geheel andere omgeving te zijn gekomen. Allereerst
wel door het vreemde van de taal. Ik versta geen woord Russisch
en geen der Russen, die ik tot nog toe ontmoette, kende Fransch,

Duitsch of Engelsch. Het is niet zoo eenvoudig om vast te stellen
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of men het daardoor opgewekte gevoel moet weergeven met verIatenheid of met gelatenheid. Voor den reiziger is het ongetwijfeld
het beste als hij een goede dosis van het laatste bezit, want de beproevingen kunnen vele zijn.
Dat begon al aan de grens. Toen heden morgen de trein om half
zeven te Alexandrowo, het eerste Russische station, stilhield was
ik [uist gekleed. Plotseling werd ik door een paar kruiers (nossilschtschik heeten ze hier) bestormd, die zich van mijn hagage
meester maakten en er in een oogenblik mee uit het gezicht waren
verdwenen. Ik begreep natuurlijk, dat ze er mee naar de douaneloods gingen, maar het had toch heel wat in eer ik de beide colli
handbagage weer had teruggevonden. Vruchteloos beproefde ik
Engelsch, Duitsch of Fransch kwijt te raken. Niets dan een schouderophalen was het antwoord. Eindelijk ontdekte ik een mijnheer
die klaarbliikeliik het hoofd van den dienst was en aan hem zocht
ik mijn aanbevelingsbrief voor de douanen kwijt te raken, ten einde
het tolonderzoek te vereenvoudigen. Hij nam den brief aan, bekeek
hem ernstig een paar minuten lang en bracht eindelijk niet zonder
moeite het woord Japon uit. Kennelijk was dat het eenige woord
uit den ganschen .Jettre de recommandation" dat beteekenis voor
hem had, zoodat ik niet kon nalaten te vermoeden dat deze man
beugenis had aan de oorlogsjaren 1904/1905. Tach gaf dat eene
Fransche woord mij moed te herhalen, dat die brief een aanbeveling voor de douanen inhield; maar daarop kwam weer dat
majestueuze zwijgen van den man, die een hoofd grooter was dan
ik, en toen gaf ik het maar Ope Echter niet zonder te zuchten: indien deze man in een der moderne talen eens even bespraakt
was als een Hollandsch Kamerlid en zulk een lid even zwijgzaam als deze man, wat zou de wereld dan beter ingericht zijn!
Tach had ik ten slotte nog wat aan mijn aanbevelingsbrief. De
hooge zwijger had weI niet begrepen wat er in dien brief stond,
maar hi] had klaarhliikeliik toch bedacht dat het iets was dat andere
reizigers niet hadden. En toen nu de visiteerende beambten aan
mijn bagage toe waren kwam hij als een bruinvisch er op af, wierp
sleehts een vluchtigen hlik op de geopende koffers en liet toen weer
sluiten. Zoo gelukkig was ik met mijn ingeschreven bagage niet,
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De visitatie geschiedde hier juist omgekeerd als overal elders: n.l.
handbagage buiten den trein en de ingeschreven bagage in den
bagagewagen. De laatste is dan ook op deze liin gering in vergelijking met de eerste. Hier gaf het vertoon van den aanbevelingsbrief
niets; de visiteerende beambte zei niet eens "Japon". Maar ten
slotte hielp de brief mij nog eenmaal. Men geeft n.l. de reispassen
fer viseering af bij het verlaten van den trein en v66r het vertrek
ontvangt men die weer terug. De namen worden door een gendarme afgelezen, maar ik had den mijnen niet gehoord. En zoo
hJeef ik ten Iaatsto over zonder pas, terwijl de gendarme nog een
pas over had. Nogmaals riep hij: Kolena of Kolenia, Ik durfde te
fantaseeren dat dit de naam moest ziin waarnaar ik te luisteren
had. Toen hield ik hem miin brief van aanbeveling voor. Hij spelde
hlijkbaar de letters en vergeleek beide namen; en zoo kwam ik weer
in het bezit van mijn pas. Toen kwam echter weer een nieuwe zorg:
hoe krijg ik mijn handbagage weer in den trein. Wie haar weggehaald had wist ik niet. Ik had naar de pet van den kruier gekeken, maar die was maagdeliik, d. w. z. zonder nummer. Eerst
later ontdekte ik dat ze hier het nummer op den buik dragen. De
bagage was al weg uit het visitatielokaal en toen deed ik maar als
de Russen, nl. mij van die zorg niets aantrekken en een glas thee
gaan drinken in de .wachtkamer van het station. Een kwartier
later in miin coupe komende stond de bagage daar weer en' de
drager er bij, Een nieuw levensraadsel voor me! Ik gaf hem 30
kopeken (volgens Badeker is 25 genoeg) maar hij was niet tevreden. Getroffen door's mans toovenaarsgaven hield ik hem daarop mijn geopende portemonnaie voor, waar hij bescheiden nog
10 kopeken uitnam, om daarop vergenoegd heen te gaan.
Zoo was ook dit weer achter den rug en stoomden we verder
met een vaart van hoogstens 50 K.M. per uur. De trein loopt zeer
rustig, zoodat ik dezen vrij gemakkelijk in den trein schrijven
kane Het landschap biedt weinig afwisseling: een groote vlakte
hebouwd land met weinig boomgroei. Ook de kleederdracht is
hier nog zooals we die in het Westen gewoon ziin; aIleen dragen
alle mannen - ook de boeren in het veld - de bekende .kniolaarzen. Onaangenaam is dat men niets lezen kan van opschrif-
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ten, zoodat men niet eens weet welk station men passeert of
waar men stopt.
Straks tegen 1 uur komen we in Warschau en moeten daar overstappen; zelfs een flinken afstand naar een ander station afleggen.
Warschaul We zijn in het Oosten; het Westen ligt, dunkt me,
colkomew achter ons. Van Buda-Pest getuigt men dat het ligt
op de grens van het Oosten en het Westen en omtrent Genua
pleegt men te zeggen: L'Orient commence it Genes. Maar Warschau is het Oosten. Men ziet het aan de straten, de huizen,
do kerken, de lTIenschen.
De straten zijn Indisch-Oostersch; zooals een weg in Indio er
uit ziet waarover 2 dagen een bandjir heengespoeld heeft; gaten
van een voet diep. Een winkelstraat, waar ik doorheen kwam,
had ook kunnen staan in de benedenstad van Batavia of Soerahaja. De kerken - althans een die ik zag - komen overeen
met moskeeen, zooals men er ook in Indie weI enkele ziet. Dezelfde
vergulde koepeIs, die daar aIleen niet met een Kruis gekroond
zijn; overigens merkwaardige overeenkomst in houw met de
groote moskee in Atjeh b.v. De kinderen ravotten blootsvoets op
straat en de pakjesdragers aan het station schreeuwen precies
even onverstaanbaar en in net zulke zonderlinge klanken als
een dooreenkakelende troep Chineezen. Ook in het overvragen
zijn zij even groote meesters als deze.
De rit van het Weenerstation naar het Kovelskstation kost,
volgens Badeker, 1.40 RoebeI. Een Warschausch koetsier heeft
echter bliikbaar minder respect voor dien voortreffelijken reisgids dan de Westersche reiziger die er een trouw gebruik van
maakt, Althans men vroeg mij meer dan het dubbele van het
tarief, n.l. 3 Roebel.
Ik was van oordeel dat het beter was den twist hierover voort
te zetten aan het Kovelskstation, aan het ei1~dpunt van den rit
derbalve, en steeg dus in.
Eenmaal in de nabijheid van het station en niet al te zeer
beperkt in tiid, had ik ten slotte de voldoening dat de koetsier
zwichtte en niet ike Voor 1.5 Roebel was ik overgebracht, ter-
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wijl ik hovendien een wagenvracht vol zegenwenschen - of wat
ik daarvoor hield - van mijn Poolschen koetsier in gebrekkig
Duitsch meekreeg.
Tijd om wat van Warschau te zien is er eigenlijk niet. Men
heeft ongeveer 11h uur oponthoud en voor den rit tusschen beide
stations heeft men - geschillen met de koetsiers niet meegerekend- 25 minuten noodig. Mij had de overgang echter 45
minuten gekost.
Ik zag intusschen toch nog een escadron cavalerie door de
straten rijden op weinig oogliike paarden en niet zonder genoegen
beb ik geconstateerd dat niet aIleen de Nieuwe Hollandsche
Watorlinie verouderde forten heeft. Hier om Warschau heb ik
er ook gezien die nog dagteekenen uit 60er en 70er jaren.
Had ik tot heden van den Haag af een slaapcoupe aIleen, na
Warschau kwam iemand binnen om de 2e slaapplaats in beslag
to nemen, zoodat die heerlijkheid nu uit is.

:Maandag 15 September.
De reisgenoot - een industrieel uit de Rijnprovincie - was
een zeer geschikt mensch, in de politiek nationaal-liberaal; een
vijand van het Centrum en speciaal van Erzberger. Voor Spahn
had hij nog weI een goed woord over. Ik heb mezelf toen tot
advocaat van Erzberger opgeworpen, speciaal in het zendingsconflict met Dernburg, en zoodoende hebben we den avond heel
prettig gesleten. De Russische keukenJ deed daarbij het hare,
want het diner in den restauratiewagen was waarliik goed.
De treinreis is tot heden niet ongenoegeliik. AIleen heb ik nog
niet kunnen ontdekken wanneer ik mij wasschen moot, In de
coupe naast ons ziin 2 dames, die om beurten, en dus doorloopend, gebruik maken van het toilet dat voor onze beide coupes
bestemd is. Ook hebben ze een schoothondje bij zich en verdenk
ik hen dat zij eerst zich zelf waschten en nu bezig zijn den
bond een bad te geven in de waschkom. Ik hoor althans geluiden
die daarop wijzen. Zoodat, als straks - maar ze ziin al een uur
bezig - het toilet beschikbaar komt, de zucht om er gebruik
van te maken al niet heel groot meer is.
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De landstreek biedt, nu wij Moscou naderen, iets meer afwissoling; veel meer boomgroei. AIleen de huizen blijven even nietig
en slordig. Een boerderij - zooals men die langs de baan ziet bestaat uit 3-5 kleine gebouwtjes, aIle van hout en niet grooter
dan een schamele arbeiderswoning bij de boerderijen ten onzent.
Een dier huisjes is klaarblijkelijk woonhuis (steeds n.l. is een
er van wit gekalkt) en de overige doen dienst als schuur of stal.
Ook de dorpen onderscheiden zich van de onze. Kondigt bij ons
oen groep boomen in een boomlooze streek altiid een bewoond
oord aan, in de Russische dorpen mist men - hier althans de boomen ten eenenmale. De huizen staan op een volmaakt
kale plek bijeen, op de wijze als men dat in sommige streken
van Indie in het bergland ook weI aantreft.
Het volkstype loopt hier uiteen. Er is n.l. een groot verschil
tnsschen de dorpen en steden; grooter dan bij ons. Het schijnt een
Zondagsvermaak te ziin om aan de stations naar de voorbijgaande
treinen te zien, althans aIle perrons waren gisteren vol menschen
in Zondagsche kleeding. Op de dorpen nu die men voorbij stoomt
vindt men typen die zoo weggeloopen konden ziin van de plaatjes
uit Verne's "Michael Strogoff, de koerier van den Czar". In
houding, kleeding en haartooi geleken zij er precies Ope In de
steden daarentegen die wij passeerden, treft men niet aIleen de
est-Europeesche kleederdrachten aan, maar ook de gezichten
onderscheiden zich niet van het gewone West-Europeesche type.
Wat mij verder ook opvalt, als typeering van het Oostersch
leven, is, dat men hier geen mannen, maar alleen vrouwen op
het veld ziet arbeiden. Schooven binden, opsteken en ook het besturen der wagons geschiedt door het.. .. ik durf niet zeggen
schoone of zwakke geslacht, maar in elk geval niet door het
mannelijke.
Wij naderen thans Moscou en dat vind ik een bijzonder geschikt voorwendsel om voor vandaag mijn potlood op te bergen.

'V

Moscou, 16 September 1913.
Ik moet eerst nog een zonde biechten eer ik wat over Moscou
vertel; n.l. van mijn dejeuner met wodka.
W odka is onze HolIandsche jenever van zeer slechte kwaliteit
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(hoofdzakeliik spiritus met water). Hoe slecht ze is kunt ge weI
nagaan als ik zeg, dat een flesch 30 kopeken kost, waarvan 20
accijns, De waarde is dus per gewone flesch 10 kopeken of
± 13 cent.
Die wodka drinken de echte Russen onder het eien en zoo
werd ze ook gepresenteerd in den Speisewagen. Ik waagde het
deze gewoonte des lands te volgen en dus slechte jenever te
gebruiken tijdens de maaltiiden, Mijn eene glaasie was mij echter
ten slotte toch nog te machtig en miin Duitsche reisgenoot, die
meer doorzettingsvermogen had, kon het niet verder brengen
dan 2. Toen zijn wij onze Russische medereizigers maar gaan
observeeren en, hoe ongcloofliik het klinke, een hunner verwerkte
een volle flesch van % Liter inhoud. 't Schoen den man niet
te hinderen.
Nu ik toch bezig ben met culinaire zaken, kan ik de Russische
keuken meteen weI voor goed afhandelen. Ik heb er mee gewacht
tot ik er hier in 't hotel Metropole mee kennis had gemaakt in haar
vollen vorm. Ze is in een woord uitmuntend, maar wat zwaar. Ret
diner komt, zonder wijn, op f 4.50. Ontwijfelbaar is Rusland duurder dan 't Westen. Voor een eenvoudige kamer met 1 be-d (2e etage)
betaal ik f 10.- per dag, zonder de maaltiidon, En nu is het
seizoen in Moscou al achte-r den rug!
Ik zou niet gaarne in het openbaar de stelling verdedigen dat
deze en soortgelijke reisaanteekeningen van biizonder gewicht
zijn. Maar zonder beteekenis zijn ze toch ook niet. Ten deele
zijn ze van apologetischen aard, in zooverre ze de overschriiding
van het thuis met zorg opgemaakte reisbudget rechtvaardigen
moeten, en ten andere dienen ze om nachher aan anderen met de
stukken te kunnen aantoonen hoe goed het er was, maar hoe duur!
Het is mogelijk dat men in restaurants voor minder geld even
goed eet en voor nog minder geld een beetje minder copieuse
maaltiiden kan verkrijgen - wat nog zeer voldoende zou zijn maar gemakkeliik is de proef niet te nemen. Althans een eersten
avond nog niet. Als men buiten het hotel is kan men aan niemand
den weg vragen. Of [a, men kan weI vragen, maar kriigt van
niemand antwoord. Eigenlijk is ook dit niet [uist, want men
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kriigt weI antwoord, maar dat zijn onverstaanbare Russische
klanken in ruil voor even onverstaanbare Fransche of Duitsche.
Daarbij is het plaveisel zoo slecht dat het met niets ter wereld
to vergelijken is. Dat kan men van de straatverlichting niet zeggen.
Want van deze kan dadeliik getuigd worden dat ze slechter is
dan die van Kootwijk of Elspeet op de Veluwe. In elk geval
is ze onbeschrijflijk slecht.

}l{oscou 17 September.
Alvorens heden morgen uit te gaan heb ik een goed uur besteed, om het Russische alphabet in mijn hoofd te zetten, zoodat
ik althans de namen der straten, opschriften van officieele gebouwen, musea en dergelijke lezen kon. Een der ergernissen wordt
daardoor nu weggenomen.
Badeker geeft heel goede kaarten, maar schrijft de Russische
namen met Latiinsche karakters, zoodat men zich niet orisnteeren
kan, tenzij men de straatnamen ook lezen kan in het Russisch.
Daarmee dan begonnen en toen de stad in van 10-3, met het
1(reml als hoofddoel.
Ik zal mijn indrukken niet detailleeren, maar trachten een
samenvatting te geven.
Staande op de vierde verdieping van den beroemden klokketoren Iwan Weliky binnen in het Kreml en een 100 Meter boven
110t overige Moscou begrijpt men ineens de woorden van Von
Moltke: hoe kon hier de groote armee van Napoleon door koude
omkomen? Moscou is beslist een Oostersche stad en o.a. heb ik
me Constantinopel (in vogelvlucht) nooit anders voorgesteld dan
ik Moscou in werkelijkheid nu zag. De schittering dier door de
zon beschenen vergulde koepels - talloos in aantal - de verwarde bouworde in sommige deelen der stad, dat verrijzen van
paleizen, grooter dan ons Westersch begrip zich die voorstelde,
te midden van de meest schamele woningen; dat alles roept
vage en ook weI scherpe herinneringen wakker aan elders geziene
dingen, die men op het moment niet zoo dadelijk kan thuis brengen, maar die een tiidje later dan opeens te binnen schieten.
Niet anders is de indruk op den beganen grond. Geneigd tot

698

UIT HET LAND VAN DEN DRAAK.

vergeliiking betrap ik mezelf - niet zonder eenige verrassing er op, dat ik, wandelend over de Czarenplatz, met mijn gedachten
ineens in den kraton te Djocjakarta zit. Zoo'n zandige aloon aloon
ook hier. Hier als daar een vereeniging van Kerk en Staat, zich
uitend in de groepeering van beider gebouwen. Een senaatsgebouw, een rechtsgebouw, een klooster, een paar paleizen en
onkele kerken, gezameliik van de overige stad afgesloten door een
gecreneleerden ringmuur van 2 K.M. lengte, die op sommige
plaatsen 20 M. hoog is en van 19 torens is voorzien. De toegang
10t het Kreml krijgt men door 5 verschillende poorten. Ik vond
het aardig binnen te treden door de Borowiskya-poort waardoor
voor een eeuw Napoleon het Kremlin binnentrok, en natuurliik
ben ik ook gegaan naar de Sspaszkya-poort om te zien of het
waar was wat Badeker zegt, dat nog heden ten dage goon Rus
onder die poort doorgaat zonder het hoofd te ontblooten. Tot
mijn genoegen - want ik heb een rotsvast vertrouwen in Badeker
-- kan ik constateeren dat een kwartier lang geen enkele Rus
ongehoorzaam geweest is aan het nu 21;2 eeuw geleden uitgevaardigde gebod. Toen heb ik aangenomen dat Badeker gelijk
had en de menschen de overige kwartieren van den dag even
nauwgezet waren als tiidens mijne observatie.
Intusschen, de overeenkomst tusschen het Kreml en een Indisehen Kraton gaat nog verden dan de groepeering der gebouwen.
Ook de modderkuilen (het had gisteren en vannacht flink geregend), waarin de Indische buffel zich zoo genoegelijk kan neerleggen, waren hier aanwezig geen 50 Meter van het Czarenpaleis
vandaan en dus binnen den Kratonmuur.
Eindelijk deed het Keizerlijk paleis zelf een herinnering aan
een der Indische sultansverblijven bii me opkomen. Toen een
~ezer potentaten eens een paleis had laten bouwen - van binnen
oak dik verguld net als het Czarenpaleis - lie! hij in den paleistuin een gewoon inlandsch woonhuis zetten, zooals ziin vader
hewoond had en die inlandsche woning van hout bewoonde hij.
Langzamerhand groeiden paleis en woonhuis aaneen en kreeg
men de bizarre saamvoeging te zien die iedereen moet opvaIIen.
Nagenoeg eender is het hier, aIleen is de volgorde wat anders.
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Eorst was er het oude paleis, dat in het midden der 1Se eeuw
door hijhouwing vergroot werd. Het nieurve deel brandde in 1812
af en zoo is het Keizerlijk paleis, na de herstelling van het
afgehrande deel, dus geworden een vermenging van tweeerlei
bouworden, die een 4-tal eeuwen uit elkander liggen.
Men verwondere zich dan ook niet over het vlak bii elkaar
liggen van vertrekken waarvan het eene al den riikdom, maar
ook al de banaliteit van den modernen tiid te zien geeft en het
andere den naiefsten eenvoud paart aan echt Oostersche deftigheid.
In het eene vertrek kostbare kristallen luchters, zooals ik ze
nimmer zag, in het andere koperen lampen zooals ook de Atjehers
ze in hunne woningen hebben. Het eene raam van prima spiegelglas, het andere van de goedkoopste soort gekleurd glas zooals
de straatjongens in Holland bij een zonsverduistering gebruiken
~n dat bij de Papoea's op Nieuw-Guinea een gewild handeIsartikel is.
Het gebouw als geheel haalt niet bii het Amsterdamsche paleis,
schoon het veel grooter is. De grootste zaal - de Georgezaal blijft zeer, zeer ver achter bij de Burgerzaal in het Amsterdamsche paleis. Ze verhouden zich als een rijkgeworden spekslager
tot een onzer deftige aristocraten.
Natuurlijk heb ik verder aIle plichten vervuld die Badeker den
roiziger oplegt: den Klokketoren beklommen; de groote Czarenklok, die nooit werd opgehangen, omdat ze meer dan 200.000 K.G.
weegt, bezichtigd; naar de Moedermaagd, Petrus en Johannes den
Dooper gekeken die er op afgebeeldzijn; een paar Kathedra!(In bezocht; de noodige aandacht gewiid aan het Czarenkanon,
dat een projectiel van 2000 K.G. moest afschieten enz.
En toen heb ik het Kreml verlaten met gemengde gevoelens.
Toch weI een zekeren indruk achterlatend van iets bijzonders, van
iets dat men elders niet ziet. Een gevoel dat zich ten slotte, in
weerwil van Europeesche uiterlijkheden, oplost in deze eindgedachte: Rusland behoort tot Azie en Azie is een eenheid!
Na het Kremlin de kerk van den Verlosser; een bouwwerk dat
omtrent 20 millioen gulden gekost heeft, dat waardig is en dus
nie! banaal en dat o.a. ook hierin opvalt dat er maar 2 zitplaat-
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sen in zijn: voor den Keizer en de Keizerin! De rest schijnt het
zonder te moeten doen. Deze kerk is werkelijk mooi, maar zij
mist toch het indrukwekkende; vermoedelijk omdat zij nieuw is.
Oe oude daarentegen - zooals die van den H. Basilius; in
hoofdzaak gebouwd onder de regeering van Iwan den Verschrikkelijke - zijn bizar en storen daardoor den indruk dien de oude
Godshuizen gemeenlijk maken. Geen der kathedralen hier haalt
b.v, in de verste verte bij den Milaanschen dom of bij de Notre
Dame in Parijs.
Van de kerken naar den drankwinkel: het restaurant Eremitage op de Trubnaja Platz. Ik wilde eens probeeren of het in een
restaurant goedkooper was dan in het Metropolehotel! Welnu,
eon eenvoudig dejeuner, d. w. z. eenvoudig voor een restaurant,
t. w. een klein stukje visch, een Chateaubriand, compote (bestaande uit een halve perzik, een halve peer en 6 frambozen) benevens een kop koffie kostte mij f 3.75.
De eindconclusie kan dus gelijk zijn aan de eerste indrukken:
't is hier duur. En die duurte wordt niet geheel vergoed door de
zorgvuldige en zindeliike bediening van in helderwitte kaftans
gekleede kelners.
En evenmin acht ik haar gemotiveerd door de biizondere beteekenis van hetgeen men ziet. Wie naar China moet
neemt den kortsten weg en die voert over Moscou. Maar Moscou
zelf lijkt mij toch het geld voor een opzettelijke reis niet waard.
Het tweeslachtige karakter der stad is oorzaak, dat zij in geen
enkel opzicht subliem is: Moscou is Oostersch, maar het is toch
niet het nolle Oosten. Daarentegen heeft men het Westen achter
zich en hoewel de stad zich ongetwijfeld ill Westerschen zin ontwikkelt, in dat opzichthaalt zij niet bij de groote steden van het
'Vesten.
Het is mogeliik dat mijn indrukken zich morgen nag wat wijzigen, wanneer ik in de volksbuurten kom, maar tot nu toe brengt
de mengeling van indrukken mij nog niet in verrukking.
Woensdag 17 September 1913.
Van 10-3 te voet door de stad gezworven met slechts

Ih uur

REISBRIEVEN VAN H. COLIJN.

701

er af voor een vluchtig bezoekaan de Galerie Tretjakow om
cenige Wereschtchagin's te gaan zien. Dat loont de moeite voor
~ederen bezoeker van Moscou. Daar zit in die schilderijen hetselfde coloriet als hi] Israels en ze hebben voor dat ze grootscher
gedachten weergeven. Een is er bij - in den Engelschen gids
aangegeven als: Apotheosis of the W ar - een groote schedelpyramide op een uitgestrekte vlakte met slechts enkele boomen
begroeid - die ontroerend is door gedachte, teekening en kleur.
Ook "Skoboleff at Schipka", zoomede "Before (en) after the
attack'" en "Attacked unexpectedly" ziin mooie oorlogsschilderijen. Doch hij heeft er ook andere gemaakt, die niet minder opvallen. Deze kunst behoort stellig tot het beste wat de moderne
schilderkunst gegeven heeft en het is weI jammer dat deze begaafde kunstenaar zijn leven zoo ontiidig verloor toen hij met het
admiraalschip van Makarov bij Port Arthur in de golven verdween.
Voor het overige bracht ik den tijd voornamelijk in de volkshuurten door; te voet door aIle denkbare sloppen en stegen (ook
oen volksgaarkeuken van de minste soort binnengegaan) heb ik
getracht mij van het eigenliike Moscou eene zoo goed mogoliike
voorstelling te maken. Met den onmisbaren Badeker als gids en
toepassing van de beginselen van den militairen verkenningsdienst ging dat best.
Men kan over het Russische straatleven niet spreken zonder te
gewagen van de eigenaardige droschken en daarom yang ik
daarmee maar aan. De voertuigen hebben de meeste overeenkomst met onze kossongs te Soerabaja en wekken evenals deze hij
voortduring de vrees, dat de koetsier met de voorste helft vertrekKen of doorriidcn zal, terwijl men met de achterste helft zal
blijven staan. De rammelende urbaines in Den Haag doen "rijk"
nan in vergelijking met hot Moscousche straatvehikel. AIleen de
paardcn zijn goed en de koetsiers doen deftig. En dat kan men
noch in Holland, noch in Indie van de aapjeskoetsiers zeggen.
De deftigheid van den koetsier uit zich vooral in de dikte van
zijn omhulselen. Niet zelden beslaan zij de geheele breedte van
den bok en puilen de gewatteerde kaftans naar beide zijden
zelfs uit.
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Overigens is de soort internationaal: de fooien zijn nooit
groot genoeg.
Omtrent hetgeen ik verder zag valt eigenlijk niet veel meer toe
te voegen aan hetgeen ik reeds schreef. De mengeling van allerJej rassen (Grieken, Perzen, Turken, Kirghiezen) is er in de
volksbuurten zoo groot, dat men geen enkelen bepaalden of
constanten indruk ontvangt, dien men vasthouden kan.
Men vindt er nog veel houten huizen en waar de woningen van
steen zijn, heeft men de houtconstructie (opeengestapelde balken)
in steen soms kunstig nagebootst. Tusschen die kleinere woningen
rijzen soms ware paleizen omhoog, althans naar grootte. Overigens wordt men daar herinnerd aan de roemah pergol (vergulde
huizen) van de Ternatanen. Die nemen 2 wanden van bamboe
1) lechtwerk, vullen de binnenruimte op met leem, bepleisteren de
2 buitenkanten met cement en wekken dan den schijn van een
stevigen muur te hebben gezet. Zoo iets ziet men hier ook. AIthans wat er bloot kwam van de muren, waarvan soms ettelijke
vierkante meters bepleistering naar beneden was komen vallen,
gaf mij geen hoogen dunk van de hechtheid van het metselwerk.
Kalk scheen er bij het metselen niet gebruikt te zijn.
Reden om te herzien wat ik gisteren als mijn eindindruk neerschreef, heb ik niet. 't Is stellig interessant om in Moscou geweest te ziin. Maar diepe indrukken, die jaren lang bijblijven,
voert men er niet van mede. Het meest treffend zijn nog de historische herinneringen. Moscou is tot zekere hoogte voor Rusland
wat Rome is voor het westen en zuiden van Europa. Voor Peter
den Groote was het 't centrale punt van Ruslands staatkundig
en godsdienstig leven. De Czaren werden er geboren, leefden en
regeerden er en werden er ten grave gedragen. En weI ontnam
de stichting van St. Petersburg aan Moscou de glorie van den
Keizerstroon, maar de herinnering daaraan blijft toch voortleven in de kroning van elken nieuwen Czaar, die in Moscou
moet plaats vinden. Zoo bindt Moscou nog het heden aan het
grijze verleden.
En wat niet minder op ons aandringt is de herinnering aan
1812. Wat een bovenmenschelijke krachtsinspanning moet er
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noodig zijn geweest om zonder de moderne hulpmiddelen van
onzen tiid een leger te voeren van Parijs naar Moscou, dat sterker
was dan het Duitsche leger van 1870, terwijl dit laatste over voortreffelijke straatwegen en een dicht net van spoorwegen beschikken kon om ongeveer 1/5 van dien afstand af te leggen. En hier
ook was het dat het einde een aanvang name Ik had een paar
dagen te voren de onafhankelijkheidsfeesten in Den Haag meegevierd. Zonder Moscou zouden we die misschien niet gevierd
hebben.
Maar zoo men die historische overdenkingen, waarvoor men
niet noodzakelijkerwijze een spoorreis van een paar etmalen behoeft te maken, ter zijde laat, dan overweldigt Moscou ons niet;
noch wat het verleden betreft, noch wat het heden aangaat.
En een "moedertje" Moscou is deze stad op zeven heuvelen
voor den Westerling allerminst.

Donderdag 18 September nabij Penza.
Te Moscou aangekomen aan Gare de Brest, vertrokken wij
gisterenavond van Gare de Koursk en al dadelijk ontmoette ik
daar mijn hutgenoot, evenals ik een Hagenaar. Geboren in Indie,
daarna opgeleid bii het Instructiebataljon in Kampen, den dienst
verlaten en opzichter op een plantage in Indie. Bij het uithreken
van den Zuid-Afrikaanschen oorlog derwaarts gegaan, aan de
ziide der Boeren gevochten en tijdens den oorlog tot commandant bevorderd. Vervolgens een handelszaak bcgonnen. Maakt
deze reis sinds 7 jaren elk jaar, bezoekt dan een 60-tal plaatsen
in het Oosten en is zoodoende jaarlijks 7 it 8 maanden op reis.
In de politiek vrijzinnig-democraat. Derhalve: alleszins voldoende
aanleiding tot onderhoudende gesprekken gedurende de lange reis.
Onze trein bestaat uit 4 slaapwagens, een restauratiewagen en
een bagagewagen, waarin de badkamer. Wij troffen een coupe aan
het uiteinde van den wagon en misten daardoor een eigen toilet,
maar de directeur van den trein was zoo beleefd het aan onze
but grenzende algemeene toilet voor miin reisgenoot en mij te
reserveeren, zoodat dit inconvenient al zeer gomakkelijk werd opgeheven.
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Het gezelschap is zeer internationaal: Amerikanen, Engelschen, Duitschers; en een Fransche dame, reizende met een hondje.
Russen reizen met den staatstrein, die nog iets beter ingericht is
(o.a, is er een salonwagen bij met piano er in), maar waar het
personeel aIleen Russisch spreekt. Verder heeft men daar meestal een hut aIleen, omdat het aantal reizigers geringer is.
Er zijn veel menschen onder het gezelschap, die goed bekend
zijn met China en het treft mij hoe hunne zienswijze met mijne
sinds jaren gevormde meening overeenstemt; zij hebben allen
sympathie voor de Chineezen.
Het landschap is eentonig. Reusachtige vlakten bouwland
(zwarte grond), waarin het meest kenmerkende is de algeheele afwezigheid van slooten en greppels. Nu en dan overigens een Hollandsch moment, o.a. toen ik van morgen bi] een klein dorp 23
Hollandsche windmolens telde.
Het onthijt van morgen was goed en ik heb den indruk dat
men alles doet om de reizigers ter wille te zijn,
We stoppen nog al dikwijls en dan draaft alles enkele minuten
over de perrons van de kleine houten stations heen en weer als
surrogaat voor lichaamsbeweging.
Een onzer, de Directeur van een der groote Chineesche spoor"regen, heeft veel vaneen Londensch politieagent uit de Punch.
Wij doopten hem Bobby en hij wordt sinds van morgen vroeg niet
anders genoemd.
Zeer opmerkelijk zijn de Russische dorpen in deze streek. Op
groote afstanden van elkaar gelegen, zoowat als Den HaagLeiden, en dan meerdere honderden kleine houten huisjes tellende
(met stroo gedekt en niet veel grooter dan een geitenschuurtje
in Holland) troont daar boven uit een kathedraal. Niet maar een
gewone kerk, neen een reusachtige Grieksche kathedraal. Een
verrassend gezicht en een feit dat aIleen te verklaren is uit de
omstandigheid dat we nu al een halven dag sporen door het
grondgebied van een 3-tal Russische families, die hier elk een
paar volle Nederlandsche provincies in eigendom hebben. De
boeren zijn arm en wonen in hutjes, de landheer begiftigt de
dorpen met een kathedraal en daardoor komt de tegenstelling
tusschen eigenaar en pachter nog sterker uit.
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De Siherische baan heeft enkel spoor, vandaar dat rijdende
treinen elkaar niet passeeren kunnen. Eehter is het tweede paar
rails in aanleg en sommige stukken zijn klaar. Die mogen echter
aIleen bereden worden door den internationalen trein en zoo passeerden wij vanmiddag den uit China komenden trein. Het ging
er net mee als wanneer men op den Ocaan een thuisvarende
boot tegenkomt; hoofden buiten boord, zakdoekengewuif, de
Fransche juffrouw die haar hondje liet blaffen, Duitschers die
een groet aan die Heimat meegaven enz.
En toen weer hetzelfde als 's morgens. AIleen paseerden we
om 9.30 n.m. de Wolga, die hartader van Rusland, ter breedte
van het Hollandseh Diep. De trein reed er 5.5 minuut over. De
hoogte der brug boven het water is enorm.
Tot 11 uur bleven we in den restauratiewagen am iets van
Samara te zien. Samara is een knooppunt van spoorwegen, o.a.
buigt zich hier een lijn af naar Arenburg, Taschkent en Samarkand
(Turkestan). En toen naar bed.
Vrijdag 19 Sepiemoer nabij Oefa.

Vanmorgen kregen we het Oeralgebergte in het gezicht en daar
zullen we nu ongeveer 1 etmaal door blijven rijden. Opmerkelijk
is werkelijk de toenemende armoede der bevolking. De huizen
zijn beslist oeel minder dan in de armoedigste Javanen-kampong,
die ik ooit zag. De bevolking is niet meer gekleed doch gehuld in
lompen van zeer ruw jute. In Oefa is een drukke handel in z.g.
Oeralsteenen. De Oeralsteen is een half-edelsteen en onder deze
worden o.a. gevonden de amythist, beril, topaas en een soort
robijnen, in 't geheel 28 soorten. De prijzen varieerden vroeger van
3--10 Roebel en nu van 6-100 Roebel. Men verkoopt tegenwoordig
eehter meest imitatie, afkomstig uit Bohemen, en dus heb ik niets
gekocht. Geslepen en gepoliist glas behoeft men niet in den Oeral
te koopen en dan de halve wereld rand te voeren.
Na Oefa stijgen we geregeld doch langzaam. Het karakter van
het bergland is geheel anders dan in Midden-Europa. WeI wild,
en hier en daar zonder eenigen plantengroei, maar over het geheel
minder forseh en met veel plateauvorming, waarvan sommigo
45
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zoo uitgestrekt, dat men nauwelijks merkt in een grooten berg
keten te zijn.
Met den door mij oneerbiedig als Bobby gedoopten Engelschman maakte ik nader kennis. Hij hliikt te zijn de directeur van
de Sjanghai-Nanking railway in China. Van zijn aanbod 0111
tusschen Nanking en Sjanghai gebruik te maken van zijn salo.iw agen heb ik toegezegd een dankbaar gebruik te zullen maken.

Zaterdag 20 September.
Gisterenavond laat arriveerden we te Tsjeljebinsk, het eerste
station op Siberischen bodem. Een half uur te voren waren '\'e
den grenssteen Europa-s-Azie gepasseerd. Hier was tevens hpl
Foogste punt van de Oeralbaan (± 1100 M.). Het arriveeren III
Siberie kenmerkte zich al dadeliik door bijzondere veiligheidsmaatregelen, want van nu aan krijgen we iederen nacht een
soldaat in elken wagon.
We stoppen thans te Petropavlovsk, een net station van het
algemeene type, d.w.z. houten station met eenige houten woningen voor het personeel en een marechausseepost ter bescherming
van de lijn. Meestal is er ook een kerk bij en altiid eenige houten
barakken, welker vorm veel heeft van het dak eener Hollandsche
hoerenschuur, zoo op den grond neergezakt, dus zonder opstaande wanden.
Deze barakken dienen tot logies voor vrijwillige immigranten
(de ballingen gaan naar Oost-Siherie). Het landschap is een
eindelooze vlakte zonder eenige golving en met weinig boomgroei;
zoover het oog reikt alles afgeoogste graanvelden. De grond is
zwart, zeer rijke humus (geen veen zooals bij ons). Nu en dan
- gevolg van gebrekkigo afwatering - een stuk moeras. Hier
Hollandsche landbouw, wat zou dat een welvaart kunnen geven!
Het land wordt nu slecht bewerkt, o.a. lang niet diep genoeg beploegd. Zoo iets, maar nog minder diep, als in Holland het
stoppelen keeren. Siberische dorpen zag ik tot heden nog niet; de
spoor gaat er op grooten afstand langs heen.
Voor alles is de indruk die van onmetelijkheid. Trouwens
Siberie is 11/2 maal zoo groot als geheel Europa en op die opper-
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vlakte wonen slechts 8,5 millioen menschen. Vandaar zulke eindelooze vlakten waar niets het oog of de aandacht bezig houdt
dan de ruimte. Men ziet aIleen ruimte! Menschen ziet men aIleen
aan de stations en dan van velerlei type. In Petropavlovsk b.v.
(een stad van 45.000 inwoners, w.o. 15000 Mohammedanen) zag
ik een echten Tibetaan. Hoe komt zoo'n man nu hier verzeild?
Zondag 21 September, nabij Taiga.

Gisterenavond passeerden we - op een afstand - Omsk. Omsk
is voor Siberie een groote stad van 100.000 inwoners, dus zoo iets
als Utrecht. We haalden daar een trein in met landverhuizers
en ballingen. Deze menschen worden vervoerd in veewagens, die
ingericht zijn als slaapwagens; d.w.z. in elke cabine ziin 3 aan
3, in 't geheel 6 breede planken aangebracht, waarop de menschen
kunnen liggen. Mannen en vrouwen zijn ondergebracht in verschillende wagens. De wagens der ballingen zijn gesloten en hebben aan weerszijden 2 kleine raampjes van dikke ijzeren tralies
voorzien. De ballingen ziin bestemd voor Oost-Siberie (GeneraalGouvernement van Irkoetsk): de landverhuizers voor WestSiberie. Men vindt daar langs de spoorbaan overal kleine nederzettingen van houten huisjes, niet grooter dan de Javaansche
kampongwoningen. Den grond krijgen ze voor niets. Het aanzicht
van de bebouwde velden is primitief. De boomen ziin niet gerooid,
maar bij den grond afgekapt en tusschen de boomstronken in
wordt het graan verbouwd, naar het mij voorkomt meest voor
oigen gebruik. Export naar Europa is, dunkt mij, met het oog
op de hooge transportkosten, uitgesloten.
Een merkwaardigheid van deze baan is de bouw der locomotieven, die geheel afwijkt van die in Europa. De eigenlijke ketels
rusten op een onderstel dat ± 2.75 M. boven de rails zich verheft.
Men ziet dus een platform, waaronder heel het raderstel en op
dat platform" de ketels. Dit is gedaan om de ketels te vrijwaren
van aanraking met de sneeuw in den winter. Deed men dit niet
dan zou die aanraking het springen der ketels ten gevolgo hebben.
Het heeft tot vandaag geduurd eer ik de verklaring van die zonderlinge constructie te weten kon komen.
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In het landschap komt geen wiiziging; aIleen iets meer golving
in het terrein en ook iets meer boomgroei, meest [onge berken.

Maandag 22 September; Kansk.
't Is nu half twee, dus in Holland zoowat 9 uur 's morgens.
Veel nieuws valt er niet mede te deelen. Land en volk zijn als
gisteren en eergisteren. De gezichteinder blijft even ver weg.
AIleen hebben we een eersten diefstal in den trein te boeken. Een
beurs met 150 Roebel == ± f 200.-.
Dat komt in dezen trein vrij geregeld voor. Ditmaal was de
bestolene een Duitscher, die de reis voor de 5e maal maakte.
Een aardige bijzonderheid merkte ik heden op tusschen Kansk
en Ilandskaja, 2 plaatsen ongeveer even ver van elkaar als Haarlen en Den Haag. In Ilandskaja is .geen school, in Kansk weI.
En nu mag de jeugd uit eerstgenoemde plaats van elken trein
gehruik maken om de school te Kansk te bezoeken: mits ze geen
plaatsen innemen. M.a.w. ze worden opgeborgen in den bagagewagen of in de gangen der personenwagens. Overigens ziin ze
net als bij ons en overal in de wereld. Het schooljongenstype is
bliikhaar internationaal. Heldere, glundere kiikers, opgewekte
frissche lach en de ondeugd op het gezicht!
In den loop van den dag kriigen we weer bergen in 't gezicht:
het Altaigebergte. Als we dat door zijn, ziin we in Irkoetsk, d.i,
morgenochtend om ± 10 uur (5 uur in Holland). Daar heb ik
tiid dezen brief te posten want in Irkoetsk wisselen we ook van
trein. Irkoetsk ligt ongeveer in het midden tusschen Moscou en
Wladiwostock (resp. ruim 5 en ruim 4 dagen).
Ik ben - lach niet - eenigszins benieuwd om Irkoetsk te zien.
Als jongen van 12 jaar las ik: Michael Strogoff, de Koerier van
den Czar, een van Verne's bekende werken. Ik heb mij uit dat
hoek een voorstelling gemaakt van Irkoetsk zelf en van hare
ligging aan de uitmonding der Angara en ik ben benieuwd of de
werkelijkheid aan de voorstelling uit de knapenjaren beantwoordt.
Met onze reisgenooten kan ik het best vinden. Er zijn interessante menschen bij. O.a. een dame uit Weenen van middelbaren
leeftijd en eene Amerikaansche alleenreizende oudere dame. Met
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de eerste twist" ik over de Balkanpolitiek en met de andere over
de voortreffelijkheden van Europa boven Amerika. Ook is in den
trein de leider van de boy-scout-beweging in Sjanghai, die mij
tracht over te halen om een inspectie te houden (te Sianghai)
over zijn 1500 boys. Ik hen nog niet gezwicht.
(Zoo juist passeeren we een stopplaats en daar zie ik den eersten Chinees op deze reis; van het onvervalschte type, nog met
een staart).
Het wandelen op de perrons (meestal 10 minuten oponthoud)
heeft nu plaats gemaakt voor touwtjespringen. Een cud-Minister,
een adellijke Oostenrijksche van middelbaren leeftijd, een rijke
Amerikaan op leeftijd, die allen doen aan touwtjespringen. Ik
durf biina niet meer in Holland terug te keeren!

Dinsdag 23 September 1913; oever Baikalmeer.
Het overstappen te Irkoetsk - in een volkomen gelijksoortigen
t.rein - was eenvoudig, want de wagens waren naast elkaar opgesteld, zoodat men slechts een paar stappen te doen had. Een
poging om mijn brief te doen aanteekenen mislukte, omdat het
adres niet in het Russisch ·was geschreven. Dat belooft niet veel
voor het terechtkomen der correspondentie.
We sporen nu al 6 uren langs het Baikalmeer, dat na de
groote Canadeesche meren en het Victoria Nyanzameer, het
grootste zoetwatermeer der aarde is, nl. 640 K.M. lang en 30-90
K.M. breed. De baan voert door een 40-tal meest korte tunnels en
aan de overzijde steken de sneeuwtoppen hoog boven een wolkenbank uit.
Mijn nieuwsgierigheid naar Irkoetsk werd niet bevredigd,
want ook hier ligt het station te ver van de stad om er iets van
beteekenis van te zien. Het is een stad van 120.000 zielen, maar
op groat verkeer is de plaats nog niet ingericht, want een kaartje
voor de sneltreinen moet men minstens 2 dagen van te voren koopen. Zij Iigt ongeveer 450 M. boven den zeespiegel en daaraan is
het vermoedelijk toe te schrijven dat het hier tameliik koel is;
Irkoetsk ligt op 52° en enkele minuten Noorderbreedte, dus op
gelijke breedte als Amsterdam.
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Op een 6-tal K.M. v66r Irkoetsk ligt een groot troepenkampement bestaande uit semi-permanente barakken; ik schat voldoende voor de legering van ± 20.000 man. De welluidende naam
dier legerplaats is: Innokentjewskaja.
Ik spring weI een beetje van den hak op den tak, maar ik moet
toch nog iets zeggen over het Baikalmeer in vergelijking met Nederlandsche afstanden.
Op de lagere school leerde men ons dat de grootste diagonaal
van Nederland (Delfzijl-e-Sluis) ongeveer 72 uren gaans was, dat
is dus ± 400 K.M. De lengte van het Baikalmeer is dus 240 K.M.
grooter.
De oppervlakte van Nederland is - met inbegrip van de Zuiderzee - zoo meen ik, ongeveer 33.000 K.M.2 • Het Baikalmeer is
ruim 34.000 K.M.2 dus ruim zoo groot als Nederland als men er
de groote binnenwateren bijtelt.

W oensdag 24 September nabij Tchita.
We naderen Tchita, daarom belangriik wijl hier (waarschiinliik) het punt zal zijn waar het verlengde der reeds gereed zijnde
baan Peking-Kalgan op de Siberische baan zal aansluiten. Het
is echter ook mogelijk dat men die aansluiting nog iets meer Westeliik zal beproeven, nl. recht Noordeliik van Kiachta. Is deze
nieuwe baan klaar, dan zal men in 8 dagen van Londen naar
Sjanghai kunnen reizen, de helft dus van den tegenwoordig noodigen tijd. Ondersteld is dan dat de snelheid der treinen wordt
opgevoerd tot 80 K.M. per uur en dat men tot Moscou reist met
den Nord-Express.
Het landschap is mooier dan het de laatste dagen was, ofschoon
iets minder vruchtbaar. Doordat we links en rechts van OT~S bergketenen hebben en dus door een vallei (met sterke terreingolvingen) stoomen, heeft de route weI iets van die tusschen Koeta
Radja en Selimoen; echter met minder boomgroei. De bevolking
is hier al gemengd Mongoolsch-Russisch.
Zooeven passeerden we den Jablonowy-rug, de waterscheiding tusschen den Grooten en den Atlantischen Oceaan (de
Noordelijke IJszee dan bij den Atlantischen Oceaan gerekend).
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Aan de uiteinden van den kleinen tunnel, dien we daar door
moesten, staan in het Russisch de woorden: Naar den grooten
Oceaan en Naar den Atlantischen Oceaan!
Eenvoudig, maar toch niet onaardig bedacht.
Zoo'n eenvoudig woord roept weI eens breede gedachten Ope
In de streek, die we daarna doorsporen, bestaat de bevolking
hoofdzakelijk uit Kozakken en Boerjaten, welke laatsten den
Boeddhistischen godsdienst helijden. Voor het eerst zien we de
kameelen hier in de steppe grazen en vooral trekken de Kozakkenpaarden de aandacht. Toen na de bezetting van Peking door
de gecombineerde troepen onder Graaf von Waldersee, decontingenten naar hunne landstreken terugkeerden, kochten de Russen een groot aantal paarden van de Britsch-Indische native
cavalry (Arabische hengsten) en uit de kruising daarvan met
Mantsjoerijsche merrien zijn de ijzersterke Mantsjoerijsche ponies
voortgekomen, die nu door de Kozakken bereden worden.
En v66r ik nu Siberie verlaat (vannacht om 3 uur komen wij
in Mandschuriia, het eerste Chineesche station, aan) nog een
politiek nootje.
In een gesprek met den zeer ontwikkelden Bobby - den meer..
genoemden Directeur van de Sjanghai-Nanking railway trachtte ik hem den politieken toestand ten onzen! klaar te maken en legde hem ook samenstelling en program van het nieuwe
Kabinet uit. Toen ik gereed was zei hii: "Well, I think that's a
cocktail cabinet". 1)
Ik was verbluft door de definitie!

Dzingis Khan, Donderdag 25 September 1913.
Nabij de residentie van den geduchten Dzengis Khan, den grooten Mongoolschen veroveraar die in de Middeleeuwen ziin tochten tot in Europa uitstrekte. Deze reis wekt weI gedachten van
allerlei aard. Ik kan miin oogen bijna niet van het nietige dorpje
afhouden, dat eenmaal de zetel is geweest van den man die
1) Voor wie in de drankwereld niet thuis is diene, dat cocktail een drank
is, waarin van alles dooreengemengd is: jenever, Fransche en Italiaansche
vermouth en water met een scheutje Benedictine of Chartreuse.
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Alexander, Caesar, Napoleon overtrof in breedheid van gedachte
en durf van uitvoering.
De tijden zijn weI veranderd: voor de Mongolen en voor ons.
Vannacht om half drie kwamen we te Mandchurya aan, om
bet ten 4 uur weer te verlaten. Gestoorde nachtrust is de voornaamste indruk dien ik er van behield. Een onzer medereizigers
daarentegen had er nog de ervaring bii, dat zijn ingeschreven
bagage aan de Duitsch-Russische grens te Alexandrowo was
blijven staan.
En sinds vanmorgen zijn we nu ook zichtbaar in China. En
dat doet me wezenlijk genoegen. De vroolijke Chineesjes langs de
baan en aan de stations doen prettiger aan dan de Siberische
Russen in hun statig zwijgen. En wien de statigheid hehaagt, welnu een of andere Mandariin is nu en dan ook te zien en die is
nog veel statiger dan een Rus. Gisteren en heden is het merkbaar
koeler. Van morgen waren enkele plasies bevroren en zagen we
enkele plekjes sneeuw in het vlakke veld. De winter is hier naderend en deze streek overtreft in koude dan elk ander gedeelte van
de Siberische baan. Temperaturen van - 60° C. ziin hier waargenomen.
Bij de hand zijn de Chineezen hier blijkbaar evenzeer als in
Indie; althans werd vannacht een der conducteurs van onzen
trein gesnapt dat hij opium binnensmokkelde.
En nu ga ik dezen sluiten. Van avond om 10 uur te Harbin
overstappen. Dan nog eens te Chang Chun en te Feng Tien.
(Mukden).
Vrijdag 26 September 1913.
Gisterenavond om half twaalf - dus llh uur te laat - te Harbin aangekomen, werd onze trein in tweeen gesplitst: 2 wagens
door naar Wladiwostock en 2 door naar Chang Chun. Daardoor
oak wisseling van publiek. Mijn Hollandsche reisgenoot - die
naar Wladowostock doorgaat - maakt plaats voor een Engelschen kolonel die ziin regiment in Hongkong gaat commandeeren. Het laatste gedeelte der reis tot Harbin was minder
prettig, doordat het electrisch licht uitging en we de laatste uren
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bij kaarsen doorbrachten, elke wagen bewaakt door soldaten. Dit
laatste niet van wege het licht, maar van wege de roovers. Dinsdag tevoren toch was de Russische trein geplunderd door een
rooverbende: 150.000 roebels uit den postwagen en de bezittingen der reizigers. Bedoeld was eigenlijk de W oensdagtrein,
die 2 millioen roebels vervoerde, maar men had zich vergist. Met
den internationalen trein is zooiets nog nimmer gebeurd; daarmee worden echter ook nooit zulke groote geldsommen verzonden.
Om 2 uur vannacht uit Harbin vertrokken, arriveeren we
hedenmorgen om half acht te Chang Chun. Hier eindigt het
Russische spoorwegnet. Vroeger liep dit door tot Dalny en PortArthur, maar na den vrede van Portsmouth kwam de ZuidMantsioeriische spoorweg in Japansche handen. Om half negen
vertrokken we weer, nu dus met een Japanschen trein, naar
Mukden.
Het land - vlak, met lichte golvingen - is allerwege bebouwd
en maakt een indruk van groote vruchtbaarheid. Het groote
uitvoerproduct hier zijn een soort olieboonen, die gobezigd worden
in de zeep- en de margarine-industrie.
Mijn naaste reisgezelschap bestaat nu nit een Franschen tandarts en den Engelschen kolonel. Deze laatste heeft mij schrikkelijk
geergerd door zijn aapachtige onkunde. Wij spraken over onze
kolonien en de man wist niet, dat Ceylon en Zuid-Afrika vroeger
aan ons behoord hadden. Evenmin was hem bekend dat onze
tegenwoordige Oost-Indische bezittingen van 1811-1816 in Engelsche handen geweest waren. En toen ik daarover sprak en
den lof van Raffles verkondigde deelde hij mede zeer vereerd te
zijn door dien lof over een landgenoot, en nog weI een die ons niet
goed gezind was, maar tevens dat hij nog nooit dien naam had
gehoord. Ik ben er een uur stil van geweest!
Dan was een jonge 19-jarige Duitscher mij veel sympathieker.
Zoon van een officier, moeder pas weduwe geworden, had de
[ongen eindexamen Gymnasium gedaan en wilde nu studeeren.
Geen geld, wordt hij nu gedurende 2 jaren onderwijzer in een
kleine kolonie van Duitschers tusschen Tientsin en Peking om
daarna met het zelf verdiende geld zijn studien te voltooien. Flinke
hoy! Groeit wat uit!
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Het belangrijkste evenwel was de ontmoeting in den trein met
Dr. Muyr een zendingsarts van de Scotch Presbyterian Mission,
die 18 jaar in Mantsjoerije werkzaam is en zoowel den Boxeropstand in 1900 als den Japanschen oorlog (als Roode-Kruisdokter) meemaakte. Hij wist weI dat wij eenmaal the first seapower
waren; hij kende Raffles wel; hij wist wie Burke was; hij kende
precies den tocht van "de Roeter" naar Chatham; maar hij was
ook a Scotchman.
Bovenal kende hij Mantsjoerije op ziin duimpje "en daarover
heb ik hem 6 van de 8 uren sporens uitgehoord, indien niet
gepompt.
Mantsjoerije telt ongeveer 20 millioen inwoners, waarvan niet
meer dan een paar millioen eigenlijke Mantsjoes, wat men zoo op
den klank af niet zeggen zou. Daaronder zijn niet meer dan ±
25.000 Christenen (n.l, onder heel de 20 millioen). Voornameliik in het centrum werkt de missie, o.a. door middel van 15
hospitalen. Vragend naar de uitkomsten der opiumbestrijding
deelde Dr. Muyr mij zeer beslist mee, dat in Mantsjoerije het
opiumgebruik zoo goed als opgehouden heeft. Trouwens het was
er nooit zeer sterk.
Tegenwoordig is het in Mansjoerije vrij rustig, dank zij een
leger van ± 50.000 man. De recruteering van dit leger was
wel eenigszins zonderling. Eenige jaren geleden waren er (na
den Boxeropstand) talrijke stroopende benden in het land. Deze
aIle zijn, door den Chineeschen Gouverneur, successievelijk aangeworven als soldaten en gedragen zich nu behoorlijk. Dienst
doen ze niet veel, hun soldij is meer te beschouwen als een afkoopsom om niet te plunderen. Oostersch, doch niet kwaad. Het
gevaar is aIleen dat het aantal soldaten op den' duur wat te
sterk aangroeit.
Naar meer smaakte ook de ontmoeting met een vrouwelijke
zendingsarts. Schotsche van afkomst, Duitsche van geboorte, wilde zij zich als arts voor het zendingswerk geven, kon in Duitschland echter nog niet studeeren en ging daarom naar de Universiteit te Edinburgh. Zij stond aan het hoofd van een hospitaal nahii
Shansie waar in 1911 6 zendelingen vermoord werden. Toen
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moest zij weg en het hospitaal staat verlaten daar. Zij huwde inmiddels met een zendeling-architect en werd moeder. En hoewel
haar naar allen schiin nog rijkere moederzegen wacht, belet
haar dit intusschen niet om nu opnieuw naar Shansie te gaan
en daar weer de leiding van een zendingshospitaal op zich te
nemen, Als die moeder geen flinke zonen voortbrengt, wie
moet het dan doen?
De Fransche tandarts, en vooral ziin vrouw, hebben inmiddels
al weI 10 maal verklaard, dat zij naar de Parijsche boulevards
en de voortreffelijke cafe's terug verlangen,
Thans over mijn gezelschap genoeg. De J apansche trein, waarmee we van Changchun vertrokken waren, was goed; vooral
het eten. De Chineesche, waarin ik dezen nu zit te schrijven,
is nog beter. De Chineezen spreken goed Engelsch; de Japanners
slecht. Opvallend is de algemeene sympathie voor de Chineezen,
waarin ik zeer deel, en de even algemeene haat tegen de arrogante Japanners. Vooral Dr. Muyr was den Chineezen zeer genegen: they are very honourable men!
Om 4 uur begon de laatste etappe naar Peking: nog een 850
K.M. (Moekden-Peking). Door onzen Gezant te Peking, den
heer Van Limburg Stirum, werd ik te :Moekden biizonder aangenaam verrast met eene uitnoodiging om te Peking bij hem te
komen Iogeeren.
Ik was voornemens heden niet meer te schrijven en geen
nieuwe kennissen te maken. Maar aan tafel in de dining car zat
ik tegenover een jong Chineesch ingenieur, die goed Engelsch en
Fransch sprak. Hij studeerde te Nancy. In no time hadden we
het over de Chineesche toestanden, J oean Shi Kai, Soen J at Sen, en
bet Chineesche parlement. Van het laatste zei hij woordelijk (van
de leden n.l.): they talk too much and 'Work nothing, waarop nafuurlijk het antwoord volgde dat dit niet speciaal Chineesch was.
En omtrent het Chineesche Yolk meende hij: they like a good harvest and peace and nothing else. Ook daarop kon ik hem de
geruststellende mededeeling doen dat het in den grond der zaak
in Europa met de meeste menschen niet anders gesteld is.
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AIleen achtte een Engelsche medereizigster, die nu en dan aan
ons gesprek deelnam, het noodig om naar aanleiding van deze
laatste zienswijze op te merken - dat men toch ook zorg had te
dragen dat menschen als Lloyd George geen Minister werden.
Met Engeland althans zou het spoedig gedaan zijn indien Lloyd
George nog lang bleef; welke troostvolle profetie onder haar aanwezige landgenooten algemeene instemming vond.
Zaterdag 27 September nabij Tientsin.

Sinds vanmorgen ziin we sporende, gedurende een half uur
reeds, door groote zoutp annen, waar het zout, net als in Holland het hooi, in groote oppers is opgestapeld. Ik zou zoo zeggen
genoeg om de geheele wereId een jaar lang van zout te voorzien. Te midden van die zoutpannen een groot ommuurd Russisch
kerkhof. Oppervlakkig geoordeeld niet de meest gewenschte
plaats; met het oog op het zout bedoel ike
En nu dadelijk Tientsin.
Een stad van 1 millioen inwoners, w.o. een paar duizend
Europeanen, ongerekend het vrij sterke garnizoen van de Europeesche grootmachten. In 1900 had de stad een beleg van een
maand te doorstaan van de Boxers. Vanmorgen hoorde ik van
een Franschen pater dat het woord Boxer -eigenlijk aan een misverstand is toe te schrijven. De geheime vereeniging, die destiids
de actie tegen de Europeanen begon, heette I Ho Tsoean (vriendenbond), Aangezien Tsoean ook vuist beteekent is men allereerst daaraan gaan denken, en zoo ontstond het woord Boxer.
All bad things have an end. En zoo heeft ook deze spoorreis
haar einde. Want hoe interessant de reis ook moge geweest zijn
en hoezeer ik haar ten tweede male, in gelijke omstandigheden,
dadelijk weer zou maken, 12.000 K.Y. in de spoor is inderdaad
een corvee 1). Zoo in1~ig vuil als nu was ik maar zelden. Maar
1) Den Haag-Harbin 10.600 K.M. }
Harbin-Changchun 250 K.M.
Changchun-Moekden 300 K.M.
Moekden-Peking
840 K.M.

Europeesch en
Siberisch spoor.
Japansch spoor.
Chineesch spoor.
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ook.... alle goede dingen hebben een begin! De trein was op de
route Moscou—Peking ten slotte slechts 18 min. te laat. Zoo knap
is de Staatsspoor bij ons zelfs op het eindje Utrecht—Den Haag
nog maar zelden. En aan het station stond de heer Van Stirum
mij te wachten om mij naar Harer Majesteits gezantschap te
brengen. Dat slot vergoedde niet alleen veel, maar het hield —
wat voor mij van de grootste beteekenis is — tevens de belofte in,
dat het mij bij mijn verblijf te Peking aan volkomen zaakkundige voorlichting niet ontbreken zou.
En zoo was dankbaarheid aan het eind de overheerschende
stemming waarmee ik de in totaal 14 dagen lange spoorreis
besloot.
.

Rabindranath-Tagore.
DOOR

Dr. H. T. OBERMAN.

Het is al weder een paar jaren geleden, dat Engelschen uit
Voor-Indie in het moederland kwamen met de belangwekkende
kondschap van een Indisch dichter, van wien een eerste bun del
dra stond te verschijnen in .Engelsch gewaad. Wat zij betuigden
was niet meer en niet minder, dan dat, geliik Engeland in zijn
literatuur-geschiedenis spreekt van de eeuw van Chaucer, zoo
Voor-Indie thans beseft te leven in het tiidperk van Tagore. Tot
voor kort bleef deze naam evenwel slechts aan enkele ingewijden
bekend, en al ontbrak het niet aan gretige handen, die naar de
Engelsche vertalingen grepen, de groote belangstelling werd toch

eerst gewekt toen aan den Bengaleeschen dichter in het verloopen najaar de Nobel-prijs voor letterkunde werd toegekend.
Tot de weinigen buiten Engeland, die reeds v66r deze universeele
onderscheiding zijn werk ter hand hadden genomen en wisten
te waardeeren, behoorde ten onzent Frederik van Eeden, die
den bundel "Gitanjali", door Tagore zelf als "Song-offerings"
weergegeven, onder den titel "Wij-zangen" tot ons bracht.
Er is in een plotselinge letterkundige belangstelling als deze,
welke ons op eenmaal aandachtig maakt voor een twee-en-vijftig
jarig dichter, van wiens bestaan wij nog nooit vernomen hadden,
tweeerlei gevaar. Eenerzijds wenscht ieder, die met zijn tijd heet
mede te leven, op de hoogte te zijn van de literaire biizondorheden, die de "deskundigen" bezig houden. Een Nobel-prijs, een
Hindoe, een mystiek denker, - het is bekoorlijk, sensationeel
zelfs en het wonderland van Alexander, waar Buddha droomde
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en mevrouw Blavatsky haar wijsheid leerde, is een achtergrond,
die den zelfbewusten Westerling reeds van te voren eenig ontzag inboezemt. Het spreekt weI van zelf, dat Tagore onze gesprekken beheerscht, dat hij de mode-sensatie van het oogenblik
geworden is en dat men ook in Holland veel over -, of als
Huet geen gelijk heeft, in Tagore leest. Hier heeft men het gevaar,
dat oncritisch geprezen, wat nauwelijks gekend, overdreven gewaardeerd wordt, wat gansch anders bedoeld is. Want wee den
kunstenaar, die in de mode komt, ziin bedoelingen worden ongetwijfeld misverstaan! Aan den anderen kant is nu [uist dit tweede
gevaar, dat de minder oppervlakkige kunstkenner, vooringenomen door het applaus der menigte, wier oordeel hij gemeenlijk
zag falen, geneigd is zich af te wenden, zich althans voorshands
tot de ongetwijfeld juiste houding te bepalen: zoolang ik geen
Bengaleesch ken en een vertaling moet raadplegen die, gelijk
de dichter zelf in zijn voorwoord van "The Gardener" verklaart,
nu eens verkort en dan weer uitgewerkt is, wensch ik geen oordeel over deze literatuur uit te spreken.
Toch zou dit koele voorbehoud den Indischen wijsgeer onrecht
doen. Tagore is zijn eigen vertaler en betoont een groot meesterschap over het Engelsch, waaraan hij niet zelden iets van de
rythmische beweging, die zijn oorspronkelijke verzen zoo stemming-riik moet maken, weet mede te deelen. Bovendien is de
vorm hi] poezie weI een helangriik deel, maar toch nooit de
hoofdzaak. Wie als dichter aanspraak maakt op blijvende beteekonis, doet het door den inhoud van ziin lied. Men leert Italiaansch am Dante in al zijn pracht, in den vollen rijkdom van zijn
klanken te beluisteren, maar men had hem toch reeds lief gekregen uit vertalingen. De diepste en blijvendste aandacht wekt de
zin, niet het zintuigelijke. Zal men Bengaleesch leeren om Tagore
te kunnen lezen? Het is volstrekt niet onmogeliik, [a zelfs waarschijnlijk te achten; maar de hoofdzaak, den inhoud, kan men
tach ook zonder kennis van het oorspronkelijk waardeeren.
In 1913 verschenen kort op elkander de "Song Offerings", "The
Gardener", een serie vall acht lezingen, getiteld "The Realisation
of Life" en een bundel kinder-verheerlijkingen, "The Crescent
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Moon" geheeten. Het eerste boek is dat wat Van Eeden uit het Engelseh vertaalde en bevat hoofdzakelijk godsdienstige poezie. Het
tweede geeft allereerst een reeks van liefdes-liederen, in Tagore's
jeugd gedicht, en besehrijft verder allerlei stemmingen en ideeen,
die ons reeds den sehrijver der "Zang-offeren" voorafschaduwen.
Het derde boek zijn de lezingen, die Tagore in 1912 aan de universiteiten van Oxford, Londen en Harvard in Amerika gehouden
heeft, zijn levensbesehouwing ontvouwend. Het laatste is voor
kindervrienden en kleurig gelllustreerd. Als men nu bedenkt dat
Tagore in 1861 geboren werd en reeds in 1877 de liefdeszangen
van ziin "Hovenier" publieeerde - zoo al niet al de verzen, die
TIU in dien bundel ziin samengebracht, dat hij als jongeling van
19 jaren zijn eersten roman en kort daarop tooneelstukken
sehreef, die thans nog, zooals "The Post-office", te Calcutta worden vertoond, terwijl de godsdienstige liederen vooral uit zijn
latere periode afkomstig en zijn verhandelingen van de-n allerlaatsten tiid zijn, dan beseft men, dat de vier bundels waartoe
wij ons in deze besehouwing bepalen, een menschenleven omvatten.

De man, die ze ons biedt, staat ver van ons af, onthult
ook in zijn verzen weinig van zijn persoonliikheid, minder althans
dan de Westerling pleegt te doen, die zieh in lyriek uit. Trouwens
de gansehe aehtergrond is ons vreemd, de regenzware Juli-maand,
wier onweeren telkens vermeld worden, de versehroeiende Mei-,
de veel-geprezen Maart-maand, zij nopen OIlS te bedenken dat
wii verplaatst worden in een tropisch klimaat, waar de vergelijking van sterren met juweelen ongezocht, en het zwemmen
van de maan over het nachteduister geen phrase is. De dorpsbron, waar de vrouwen te avond samenkomen met de emmers
op de heupen of, als in Palestina, in evenwicht op het hoofd, de
nederige olielamp de gebruikeliike lichtbron in ieder huis, riik
aan symbool voor den Indier die twintig eeuwen zijn goden eerde
door brandend licht, de enkelkettinkjes en tinkelende, veelal
kristallen armbanden der vrouwe-sieraden, de Oostersche kleuronpracht en de sterke geur van een enkel bloemblad, het is ons
alles zoo vreemd, zoo sprookjes-achtig. Men vermoedt vaag, dat
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er dikwijls gezinspeeld wordt op een gebruik dat men niet kent,
een omgangsvorm, dien men zou moeten weten, om des dichters
bedoeling ten volle te kunnen verstaan.
Vooral ook de wijsgeerige achtergrond is ons ongewoon. Zijn
zangen moeten geplaatst worden in de lijst der Vedanta-philosophie. Men weet, dat in de heilige schriften der Brahmanen, de
Upanishads, de kiem gelegd is van de z.g, identiteitsleer, welke
uitgewerkt is in hun laatste heilige boek, de Vedanta (== einde
der Veda's). In het kort komt die leer hierop neer, dat de Wereldziel (Atman) overal identisch is. Men vindt haar in mensch en
natuur, die dan ook een zijn. Er is geen centraal Wezen, maar
gelijk men in zijn broeder of vrouw Atman liefheeft, zoo is de
boogste wijsheid, dat men het: "Gij goliik ik" leert beseffen en tot
levenseenheid komt met het heelal. De wereld der verschijnselen
ib "rna ya", de illusie. Zoo hangt dit leven als een sluier tusschen
mensch en God, die op zijde geschoven moet worden, zal de
mensch ooit het geluk bereiken in vereeniging met het Absolute.
De zinnenwereld, ja zelfs de wereld der zedeliike inspanning
vormt een reeks van banden, die verbroken moeten worden en in
hun bestaan zelfs ontkend. Verlossing beteekent: bevrijd te worden van al zulke banden, want de hoogste godsdienst is ascetisch
en beschouwend. Tagore kent de kracht der zelfbeheersching en
van het schouwende leven, maar hij kent ook nog meer. Hij weet
Gods tegenwoordigheid in alles wat de menschen illusie noemen,
hij herkent "het eeuwigheids-zegel, dat op menig voorbijsnellend
oogenblik van zijn Ieven gedrukt is".
"Verlossing? Waar is die verlossing te vinden? Onze meester
aanvaarddo zelf bliido de banden der schepping. Voor eeuwig is
Hij gebonden met ons" (Zang-offeren, Lied 11).
Tegenover het ascetische ideaal handhaaft hij den dienst Gods
in de wereld.
"Te middernacht kondigde de zoogenaamde asceet aan: 'Dit
is de tijd om mijn tehuis op te offeren en God te gaan zoeken.
o wie heeft mij toch zoo lang in misleiding hier gehouden?' God
fluisterde 'Ik', maar de ooren van den man waren verstopt.
46
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In het bed aan de andere zijde lag zijn vrouw rustig te slapen,
een zuigeling aan haar borst. De man sprak: 'Wie ziit gijlieden,
die mij zoo lang verdwaasd hebt?'
De stem zeide weder: 'Zij ziin God', maar hij hoorde het niet.
Het kind steunde in zijn droom en nestelde zich dichter bij de
moeder. God beval: 'Houd op, gij dwaas, verlaat Uw huis niet',
maar nog altiid hoorde hii niet.
Toen zuchtte God en klaagde: 'Waarom trekt mijn dienstknecht heen om mij te zoeken, mij verloochenend?' ("Hovenier",
Lied 75).
Een ander voorbeeld van Tagore's standpunt tegenover het
Boeddhistisch offer-ideaal, geeft het schoone 64e lied der "Zangofferen".
"Op de helling van de troostelooze rivier tusschen hoog gras
vroeg ik haar: "Jonkvrouw, waar gaat gij heen, uw lamp beschaduwend met uw mantel? Mijn huis is gansch danker en eenzaam, Ieen mii uw licht". Zij hief haar donkere oogen even op en
zag in den schemer mii aan. "Ik ben naar de rivier gekomen" zeide
zij "om mijn lamp op den stroom te laten drijven nu het daglicht
wegkwijnt in het Westen". Ik stand aIleen tusschen haag gras

en sloeg het schuchtere vlammetje van haar lamp gade, dat
nutteloos meedreef met den vloed.
In de stilte van den vallenden nacht vroeg ik haar: "Jonkvrouw,
uw lichten zijn aIle aangestoken - waar gaat gij dan heen met
uw lamp? Mijn huis is gansch donker en eenzaam, leen mii uw
licht". Zij hief haar donkere oogen naar mij op en stond een wijle
in twijfel. "Ik ben gekomen", zeide zij .ten laatste, "om mijn lamp
aan het uitspansel te wijden". Ik stond en sloeg haar licht gade,
dat nutteloos brandde in het ijle.
In de maanlooze donkerte van middernacht vroeg ik haar:
"Jonkvrouw wat zoekt gij, dat gij uw lamp zoo dicht bij uw hart
houdt? Mijn huis is gansch donker en eenzaam, leen mij uw
licht", Zij stond een oogenblik stil en dacht na en staarde mij
aan in het duister: "Ik heb mijn licht meegenomen", zeide zi],
"om mee te doen aan het feest der lampen". Ik stond en sloeg
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haar lampje gade, dat daar nutteloos verloren ging tusschen de
lichten".
Is het wonder, dat Indie ophoort van zulk een dichter?
Wij kunnen het begrijpen, dat een Bengaleesche dokter aan
den Ierschen dichter Yeats, den schrijver van het voorbericht, verklaarde: "Tagore is de eerste van onze heiligen, die niet geweigerd heeft te leven, maar gesproken heeft van uit het leven zelf
en dat is de reden waarom wij hem onze liefde schenken".
Deze critiek op het zuivere Boeddhisme geeft aan Tagore zijn
eigenaardige beteekenis. Hij komt voort uit de Brahma-samaj
(spreek uit samaadsi) beweging, die, gelijk Prof. Speyer ons
leert in zijn belangrijk werk over "De Indische Theosophie" 1)
een soort vermenging met het Christendom voorstaat. Tagore,
en ziehier het merkwaardige van zijn dichterschap, is dichter,
omdat hij niet zuiver Boeddhist is. Het is duideliik dat de denker,.
voor wie verheffing boven den schiin der dingen het eerste vereischte is, wiens ideaal blijft de vereeniging te zoeken met Atman,
de Wereldziel, het schoone dat hij ziet, de ontroering die hem bevangt, het lied dat zich opdringt als "maya" zal verwerpen. Hem
wenkt slechts de contemplatie, en tenslotte nirwana als het
hoogste goed. Maar zoodra de Boeddhist het accent laat vallen
op het eerste lid van zijn hoofdwaarheid, kan hij kunstenaar,
kan hij zanger worden. Dan immers begint hij te beseffen, dat als
1) J. S. S p eye r, De Indische theosophie en hare beteekenis voor ons,
bIz. 290-294, waar versiag gedaan wordt van Prof. Deussen's onderzoekingen
ter plaatse in 1892 en '93. Een godshuis der samaj-beweging te Lahore
"bevatte geen enkel godenbeeld, maar in het midden, in een kieine
vierkante ruimte, zoo groot als een schoorsteen-opening, brandde het
traditioneele vuur.... In de godsdienstoefeningen worden liederen uit
den Weda en plaatsen uit de Upanishads gereciteerd en daarover predikatien
gehouden. In tegenstelling tot die meer nationale hervormde (sic!) gemeente,
vond hij te Calcutta een kerkgebouw, dat in bouw en inrichting aan een
christelijke kerk deed denken, met een preekstoeI, galerijen, enz. Gedrukte
blaadjes met gezangen worden rondgedeeld en door de aanwezigen gezongen. Het waren Rigweda-strophen uit liederen aan Waruna, die dan
ook het meest geschikt zijn om hedendaagsche kerkgangers te stichten.
Daarop, zegt Deussen die den dienst bijwoonde, werd een geregelde preek
gehouden naar aanleiding van een Wedischen tekst", Speyer, t.a.p., blz, 294
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achter deze zichtbare verschijnselen, dit rijke leven van sensatie
en schoonheid, God is, er ook in die tastbare wereid zelve iets
van God moet uitgestort ziin, Dan verstaat hij het, dat als God
zich openbaart in de natuur, ,_,met innige lust ontwikkelend de
bestarnde borst met den wolken-nevel-mantel, hem wendend in
tallooze vormen en vouwen, en hem kleurend met altiid wisselende
tinten" 2), de natuur ook in haar uiterliike vormen gewijd is.
De echte Boeddhist wil het leven niet, zijn ideaal is de heilige
in schouwing verlorene, op wiens schouders de vogelen hun nesten bouwen en de eekhoorn speelt, Tagore wil het leven weI. De
lamp moet niet schijnen in het ijle als vonkje onder de sterren,
zij moet dienen en lichten in den heerlijken kring, waar zij huiselijk geluk spreidt.
"Welke goddeliike drank verlangt Gij, mijn God, van deze overvloeiende beker mijns levens?
Mijn Dichter! is het uw behagen uw schepping te zien door
mijn oogen en in de voorportalen van mijn ooren zwijgend te
luisteren naar Uw eigen eeuwige harmonie?
Uw wereld weeft woorden in miin geest en Uw vreugde voegt
er muziek aan toe. Gij schenkt U zelven in liefde aan mii weg en
voelt dan Uw eigen gansche zoetheid in mii" (v. Eeden's wijzangen, .lied 65 met enkele veranderingen).
Toch meene men niet, dat Tagore het Boeddhisme verlaten
heeft. Zijn opvatting over Gods openbaring moge iets anders zijn,
het Godsidee zelf is dat wat men vindt bij den Voor-Indier der
oude tijden. Zelf zegt hii in de inleiding van zijn "Levensverwezenliiking" (Sadhana):
"De schrijver is opgevoed in een familie, waar de teksten der
Upanishads" (de overoude Brahmaansche tractaten,· die tesamen de Veda's vormen) "voor den dageliikschen eeredienst aangewend worden, en hij heeft het voorbeeld van zijn vader voor
oogen, die zijn lange leven in de dichtste gemeenschap met God
doorbracht, maar ondertusschen zijn verplichtingen tegenover de
1) Van E e den, Wijzangen, lied 68.
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wereld niet vergat, en niet toeliet dat zijn opmerkzame belangstelling in de menschelijke zaken schade leed. Zoo kunnen, naar wij
hopen, Westersche lezers door mijne geschriften in aanraking
gebracht worden met den oud-Indischen geest, zooals die geopenbaard Iigt in onze heilige teksten en in ons tegenwoordig leven ...
De beteekenis der levende woorden, die uit de ervaringen van
groote harten opkomen, kan nooit uitgeput worden door
eenig systeem van logische uitlegging. Zij moeten voortdurend
uitgelegd worden door de commentaar van een persoonlijk leven
en bij iedere nieuwe openbaring hunner bedoeling verkrijgen zij
telkens een ander geheimenis toegevoegd. Voor mij zijn de teksten
der Upanishads en de leeringen van Boeddha immer zaken des
geestes geweest en daarom begiftigd met eindeloozen levensgroei;
en ik heb ze aangewend, zoowel in miin eigen leven als in mijne
prediking als vol van persoonliike beteekenis voor mij en voor
anderen, en als wachtten zij tot hunne bevestiging bepaaldeliik
mijn eigen getuigenis, dat ziin waarde ontleenen moet aan zijn
individualiteit."
Zoo is Tagore de man, die zijn godsdienst diep ernstig opvat
en de ideeen der Dude Indiers niet aanhangt, maar doorleeft en
bezielt. Hij rust niet voor zij zoo zijn eigendom geworden zijn, dat
zij als het ware opnieuw in hem geboren worden en het toegevoegde mysterie verkrijgen, dat aIle leven eigen is. Daarom staat
hij scherp togenover de Westersche geleerden, die de oude wijsheid "grammaticaal" benaderd hebben, maar den diepsten zin,
immers het leven zelf, niet vatten. Telkens in zijn lezingen toornt
hij, al geschiedt het met Indische hoffelijkheid, over de vele misvattingen, die in de West zijn verspreid over zijn geesteliike voorouders. In zijn vierde lezing bespreekt Tagore de vraag of Indis
niet de zelfvernietiging leert, als het verhevenste doel van's menschen bestaan. "In de eerste plaats", zegt hij in antwoord hierop, "moeten wij bedenken dat de mensch zijn denkbeelden nooit
letterlijk uitdrukt, behalve in het meest alledaagsche. 's Menschen
woorden ziin zeer dikwiils in het geheel geen taal, doch enkel het
lippengebaar van een doove. Zij kunnen ziin gedachten aandui-
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den, maar niet uitdrukken. Hoe meer levensbelang zijn gedachten
hebben, hoe meer zijn woorden verklaard moeten worden door
den contekst van zijn leven. Zi], die zijn bedoeling met behulp van
een woordenboek pogen te verstaan bereiken het huis slechts
werktuigelijk, want zij worden door den buitenmuur tegengehouden en komen de gang niet binnen. Dit is de reden waarom de
leeringen van onze grootste propheten aanleiding geven tot eindelooze twisten als wij hen trachten te begrijpen door hun woorden na te gaan, en ze niet verwezenliiken in ons eigen leven. De
lieden, die tot hun vloek de gave van den letterlijken aanleg
hebben zijn de ongelukkigen, die altiid doende zijn aan hun netten en het visschen veronachtzamen". (p, 72). En in zijn eerste
lezing verklaart hii: "Sommige nieuwere Europeesche wijsgeeren,
die onmiddellijk of middelliik den Upanishads verplicht zijn, houd.en vol, in stede van hun schuld in te lossen, dat de Indische
Brahma louter een afgetrokkenheid is, een ontkenning van al hetgeen in de wereld is. In een woord, dat het Oneindige Wezen
nergens anders dan in metaphysische bespiegeling gevonden kan
worden. Het kan waar zijn, dat die leering bij een deel van onze
landgenooten van kracht geweest is en nog is. Maar dit is ongetwijfeld niet in overeenstemming met den geest, die het Indische

denken vervult. Integendeel: zijn voortdurende bezieling is verwezenlijking en bevestiging van de aanwezigheid van het oneindige steeds geweest. Wij worden bevolen om alles wat er in de
wereld is, te zien als omwikkeld door God". (p. 16).
Het is merkwaardig om den modernen Indier het pleit te
hooren voeren voor wat hij ziet als het wezenlijke van den godsdienst die hem lief is, en - gewoon verschijnsel - eigen voorkeur als oorspronkeliike bedoeling te zien weergeven. Want
Tagore heeft zijn geding niet afgesloten door enkele Sanskritteksten aan te voeren, en Westerschen geleerden letterknechterij te
verwijten - straks heeft hij zelfs een tekst gevonden, die Boeddha
en het bogrip actie verzoenen, (p, 31 vlg.) - maar wij vestigen
er slechts de aandacht op, omdat tot juist verstand van zijn gedichten het noodig is te weten, dat hij zelf op den grondslag van
het Boeddhisme w i 1 staan, al is juist zijn afwijking ervan, zijn
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groote toenadering tot het Westersch denken, hetnieuwe geluid,
dat zijn landslieden klinkt als een openbaring.
"Gij ziit de hemel en gij ziit evenzeer het nest.
o Gij Schoone, het is uwe liefde, die daar in het nest de ziel
omkleedt met kleuren, geluiden en geuren.
Daar komt de morgen met gouden korf in de rechterhand en
hrengt den krans der schoonheid, om zwijgend de aarde te kronen.
En daar komt de avond over de eenzame, van kudden verlatene weiden, langs onnaspeurlijke paden, en brengt koele vredesdronken in haar goudenen kruik uit den westelijken oceaan
van rust, maar daar waar de oneindige hemel zich uitbreidt, ter
toevlucht voor de ziel, 1) heerscht smetteloos witte glans. Daar is
geen dag en geen nacht, daar is vorm noch kleur en nimmer,
nimmer een woord". (Zang-offeren, lied 67).
Gemeenschap met het oneindige, het opgaan in de "smetteloos
witte glans", waar vormen wegdoezelen en de kleur vervaagt, het is de Boeddhist in den dichter die het ziet en begeert als het
oude ideaal, de oneindigheid de eindelijke toevlucht, het uitspansel het nest der zielevogelen! Wij vinden dien toon weer in het
87ste lied:
"In vertwijfelende hoop ga ik rond om haar te zoeken in aIle
boeken van miin kamer; ik vind haar niet.
Mijn huis is klein en wat er eenmaal uit is gegaan kan nimmer herwonnen worden.
Maar Uw woning is eindeloos, 0 Heer, en, haar zoekend, ben
ik tot Uw deur gekomen.
Ik sta onder den gouden baldakijn van Uwen avondhemel en
ik hef miin begeerige oogen op tot Uw aangezicht.
Ik kwam tot den dorpel der eeuwigheid, waarvan niets kan
verdwijnen - geen hoop, geen geluk, geen vizie van een gelaat
door tranen heen aanschouwd.
0, doop miin geledigd leven in dien Oceaan, dompel het in de
1) Van Eeden vertaalt ten onrechte: "waarin de ziel hare vlucht zal
nemen", Ret gemeenschapsleven der ziel met den hemel is bij Tagore in
de eerste plaats iets tegenwoordigs, en dit is juist de pointe van het lied.
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diepste volheid! Laat mij voor een leer die verloren zachte beroering voelen in de alheid des Heelals". (V. Eeden's, Wijzangen,
blz. 102, met kleine veranderingen).
Maar Tagore's godsdienst gaat niet op in het wazige droomleven van den pilaar-heilige! God is hem werkelijkheid, zijn overgave aan den "Vriend" is echt, gelijk de groote verandering in
zijn leven, toen hij van het wilde naiagen van zingenot en de verheerlijking ervan terugkwam en inging in de rust der heiligon,
waarheid is. De dagen, dat hij zijn "Jeugddroomen" schreef, zijn
"Stem der zorge", zijn "Klacht des geluks", de tiid, toen men
vreesde voor Tagore's invloed op de jeugd, is voorbii. Hij heeft
die levenshouding welbewust afgelegd als een oud kleed, hij is
overgegaan tot een leven van toewijding aan God, zooals hij Hem
als Brahma kent.
"Laat de bloemen ontbloeien in miin tu.in, al is het hun tiid
niet; laat de middagbiien hun traag gegons aanheffen.
Vele uren heb ik besteed in "den striid van het goed en het
kwaad, maar nu is het de lust van miin Makker der ledige dagen,
om miin hart tot Hem te trekken; ik weet niet waartoe deze plotselinge roep, tot wat nuttelooze onbestemdheid". (V. Eeden's,
Wijzan gen, bIz. 105).
Daarom is Tagore overtuigd, dat God ons zoekt, als de minnaar zijn bruid. In zijn tweede lezing over het "Zielebewustzijn"
ontvouwt hij deze gedachten nader: God tracht den mensch te
winnen, die weliswaar door verstand en physiek verbonden is
aan de natuur waar God als Koning erkend moet worden, maar
die naar zijn inwendige persoonlijkheid in zijn macht heeft Hem
niet te erkennen. "Daar" - in het binnenste zelf - "moet God
den toegang nog verkrijgen. Daar komt hij als een gast, niet als
een koning, en daarom moet hij wachten, tot Hij wordt genoonigd. Van's menschen ik heeft God zijn bevelen weerhouden,
want daar komt Hii om onze liefde dingen. Zijn gewapende
macht, de natuurwetten, staan buiten de poort, en schoonheid
alleen, Zijn liefdes-boodschapper, vindt toegang in de voorhoven"
(Sadhana, p. 41).
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De liederen van Tagore zijn vol van deze gedachte, God de
Vriend, de late minnaar aan de bron, de vreemde, toch verwachte gast.
"Het lied, dat ik kwam zingen blijft heden ongezongen. Ik heb
mijn dagen verbracht in het spannen en ontspannen van mijn
snarentuig.
De maat kwam niet uit, de woorden pasten niet; in mijn hart
is enkel de smart-kramp van het wenschen.
De bloesem opende zich nog niet, aIleen de wind zucht er langs.
Ik heb Zijn gelaat niet gezien, ik heb Ziin stem niet vernomen.
Ik heb aIleen Zijne zachte voetstap gehoord op den weg voor
mijn huis.
De Iieve lange dag ging voorbij met het spreiden van Zijn
zitkleed op den vIoer; maar de lamp werd niet ontstoken en ik
kan Hem niet uitnoodigen in mijn huis. Ik leef in de hoop van
Hem te ontmoeten; maar het is nog niet de tiid" (Van Eeden's
Wijzangen, bIz. 17).
Aangrijpend is het lied van den stormnacht:
"Zijt gij uitgegaan in dezen stormnacht op Uw liefdetocht,
miin Vriend? De hemel kreunt als een die vertwijfelt.
Ik vind geen slaap vannacht. Telkens en weer open ik miin
deur en zie uit in de duisternis, miin Vriend!
Ik kan niets voor mij uit zien. Waar of uw pad toch ligt?
Langs welken vagen oever van den inkt-zwarten stroom, langs
welken verren rand van het frons-starende woud, door welke
sombere doolhof-diepte schrijdt Gij voort, mijn Vriend, om tot mij
te komen?" (Zang-offeren, lied 23).
Deze laatste gedachte van de komst Gods keert telkens bij
Tagore terug. Waar hij eenmaal zijn God had leeren kennen ala
de goede Vriend, die hem opzoekt om hem te winnen, die hem
in de bloemen met "veel-kleurige inkten" liefdesbrieven schrijft,
waar hij het leven had leeren verstaan als een reeks van kansen
am door te dringen tot de ziel in schepping en mensch, is iedere
ervaring, elk natuur-gebeuren hem een ruischen van den voet-
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stap Gods. Het 45ste lied van de zang-offeren, dat wij om zijne
rythme liefst in het Engelsch zouden aanhalen, drukt deze opvatting teekenend uit:
"Rebt gij zijn stillen schred niet gehoord. Hij komt, Hii komt,
Hii komt aldoor.
Iedere sekonde en iedere eeuw, iederen dag en iedere nacht
komt Hii, komt Hii, komt Hii aldoor.
Menig lied heb ik gezongen in menigerlei stemming, maar al
hun tonen brachten dezelfde boodschap: Hij komt, Hij komt, Hij
komt aldoor.
In de geurige dagen van den zonnigen April, door het boschpad komt Hii, komt Hii, komt Hij aldoor.
In de regen-somberte der Juli-nachten op den donderenden
wolkenwagen komt Hii, komt Hij, komt Hij aldoor.
In smart op smart is het Zijn schred, die op mijn hart treedt
en het is de goudene aanraking van Ziin voet, die mijn vreugde
doet opstralen".
Enkele van zijn treffendste liederen heeft de Indische dichter
aan dit thema gewijd. Men vindt ze als de nummers 45-55 in
de "Song-offerings". Schoon vertaalt Van Eeden het 49ste lied:
"Gij daaldet af van Dwen troon en stondt voor de deur van
mijn hut.
Ik zong aIleen in een hoekje, en de melodie trof Uw oor. Gij
daaldet af en stondt voor de deur van mijn hut.
Er zijn vele meesters in Uw woning, en daar worden op aIle
uren Iiederen gezongen. Maar het simpele deuntje van dezen nieuwaling trof Uw Iiefde. Een weemoedig wijsje mengde zich met de
groote muziek der waereld, en met een bloem als priis daaldet Gij
af en hieldt stil voor de deur van mijn hut".
Ontwakend uit den slaap zal de ziel haar koning begroeten.
In ons, zegt Tagore, in zijn lezingen, woont het "zeIf", het ego
met zijn begeerten en behoeften, maar daarnaast, of Iiever daaronder, als het kieken onder de sehil van het ei, huist de ziel, met
haar wil en verlangen naar God. De groote zaak is, om in zieh
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zelf op ontdekking uit te gaan en het kostelijk bezit, dat ieder
met zich omdraagt, te verwerkelijken. Vindt men zijn ziel, zijn
beter ik, dan vindt men ook Brahma, die zich daarin openbaart,
en zich door de ziel laat kennen. Het is de klank van Gezang
31, de sterveling moet zijn waarde gevoelen, moet beseffen, dat
hi] te groot is voor het aardsche en voor de eeuwigheid leeft:
"Laat Hem het eerst van aIle glansen en aIle vormen voor mijn
gezicht verschijnen. Laat de eerste siddering van vreugde tot mijn
ontwakende ziel komen door Zijn blik. En laat mijn wederkeer
tot miizelven onmiddellijke wederkeer ziin tot Hem". (Zangofferen, lied 47.)
In zijn laatste lezing legt Tagore sterk den nadruk op de goddeliikheid der ziel en verwijt den Christenen van Europa, dat zij de
taal van hun diepste wezen niet verstaan en de godheid van
Christus misduiden.
"De ziide van ons wezen, die zich richt naar het oneindige
zoekt geen riikdom te verkrijgen, maar vrijheid en vreugde. Het
hoogste is niet iets te verkriigon, maar iets te zijn. Wat dan? Een
met Brahma zijn. Want het gebied van het oneindige is het gebied
der eenheid." Zooais een woord waar wordt door een te ziin met
de gedachte, die het uitdrukt, niet door zijn beteekenis te kennen,
zoo wordt de mensch waar door God te grijpen. Maar dit grijpen
is een worden, het is geen bezitten meer, ID. a. w. de mensch wordt
God. En dan komt zijn kijk op de goddelijkheid van Jezus: "HoeweI het Westen als ziin leermeester hem heeft aanvaard, die
stoutmoedig zijn eenheid met den Vader uitsprak en die zijn
volgelingen aanspoorde om volmaakt te zijn evenals God, is het
nooit verzoend geworden met deze gedachte van onze eenheid met
het oneindige Wezen. Het veroordeelt als een soort godslastering, elke onderstelling van den mensch, die God wordt. Dit is
zeker niet het idee, dat Christus verkondigde, wellicht evenmin
dat der Christelijke mystieken, maar toch schijnt het zoo in het
Christelijke Westen algemeen opgevat te worden. Maar de hoogste wijsheid van het Oosten handhaaft, dat het niet de werking
onzer ziel is om God te verkrijgen, om Hem uit te buiten voor een
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bepaald stoffelijk belang. Al wat wij ooit kunnen beoogen is om
meer en meer een met God te worden".
Wij hebben hier de oude tegenstelling voor ons van Oostersch
en Westersch denken met betrekking tot's menschen godheid.
Toen Augustus keizer werd van uitgebreid Oostersch territoor,
moest hii zich, tot eigen schaamte, ais God laten uitroepen, en
offers laten welgevallen. De volmaakte mensch, of in een juistere
Fransche uitdrukking .J'homme arrive" is den Oosterling God;
de Westerling erkent hoogstens iets goddelijks in hem. Daarom
was hi] de prediking van Christus als Gods Zoon, de groote moeilijkheid om in het Oosten te doen verstaan, dat deze goddeliikheid gansch eenig van aard was, en drong aanstonds, toen deze
hedoeling begrepen werd, de andere ketterij in, dat Christus dan
als mensch slechts een schijnbestaan geleid had en in wezen God
gebleven was: het docetisme. Het denken van Tagore is echter
nog ver van deze dwaling af. Hij benadert mensch en natuur
van Gods kant uit en ontdekt gemakkelijk de goddeliikheid van
den rabbi Jezus. Maar zoo ziin ook wii goddelijk, moeten het althans worden. "Wij ziin nog niet wat wij in werkelijkheid zijn,
wij moeten altiiddoor "waar" worden, altijddoor Brahma worden". (Sadhana, p. 155). Men gevoelt, dat het zeer moeilijk

is

deze opvatting te vervangen door een ander inzicht. Redeneerend
komt men er niet. Wiisgeerig gesproken heeft Tagore op alles
een antwoord, de gansche leer van Jezus neemt hij over, licht hij
op zijn wijze toe. Het leven te verliezen om het te behouden, zich
zelf te verloochenen om God te vinden, ziin hem geliefkoosde
stellingen. Slechts over een punt, maar dan ook over het voorname stuk der verlossing, zwijgt hij, Hier komen wij bij de kern
van Tagore's wereldbeschouwing: een mensch die zich verloren
voelt in "maya", in den schiin, niet bij machte zich te verheffen tot
de hoogten van zelfverwezenlijking, die hij weI wil gelooven, maar
niet kan ervaren, wat moet hij doen? Tagore geeft hem geen
troost dan het wijsgeerige inzicht, dat het kwade tenslotte toch
weer vervalt, verdwijnt en verdampt om plaats te maken voor het
goede, dat eeuwig is, geen troost, dan te streven met het afgestreefde liif naar de hoogte van het excelsior, die honen blijft in
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haar verte! "De zoon des menschen is gekomen om te zoeken en
zalig te maken, dat verloren was", "Hij stelt zijn leven tot een
rantsoen voor velen", "neemt, eet dit is mijn lichaam, dat voor u
gebroken wordt", ziedaar de teksten, die in Tagore's systeem niet
passen. Zij hebben voor hem hoogstens zinnebeeldige waarde,
~ij spreken hem van een verheven voorbeeld, zich dienstbaar te
stellen voor anderen. De blijde klank van het volbrachte werk der
verzoening door God zelven, juicht nimmer in zijn lied, hoeveel
en hoe schoon hij ook getuigt van de lieflijkheid Gods. Daarom
kan Tagore nooit de stichter genoemd worden van een godsdienst, weI misschien van een verheven religieuse en wiisgeerige
wereldbeschouwing, uitteraard slechts geschikt voor ontwikkelden, - en ook -voor hen niet, als de moeiten des levens en de
schrikkeliike dood zich aan komen melden. Wie nieuwe, frissche
gedachten wil hooren over Gods bemoeienis met de ziel, leze
Tagore, wie, terugschrikkend voor de Christelijke verzoeningsleer,
iets anders zoekt voor zijn vermoeide ziel, zoo lichtelijk van zonde
omringd, zal bij hem geen blijvende bevrediging vinden. Hoe dicht
en toch hoe ver deze diep-ziende en fijn-voelende Indier staat bii
en af van de waarheid, die Christus ons leerde, toen hij om water
gevraagd had uit de J acobs-bron, bliikt weI uit het 54ste lied
der zang-offeren, waarbii de ziel zich opent als bij een troostrijk
bijbelwoord:
"Ik vroeg niets van U; ik sprak mijn naam niet in Uw oor. Toen
gij afscheid naamt, stond ik nog zwijgend. Ik was aIleen hi] de
bron, waar de schaduw van den boom schuin over viel, en de
vrouwen waren naar huis gegaan met hun bruine aarden kruiken boordevol. Zij noodigdon mij en riepen: ,Kom met ons mee,
de morgen verloopt tot noen'. Maar traag toefde ik nog wat,. verloren te midden van vage gepeinzen.
Ik hoorde Uw voetstappen niet, toen gij kwaamt. Uw oogen
waren droef, toen zij op mij vielen, Uw stem was vermoeid toen
gij zachtjens spraakt: - ,Ach, ik ben een dorstig reiziger'. Ik
schrok op uit miin dag-droomon en goot water uit mijn kruik
op uw saamgevoegde handpalmen. Boven miin hoofd ritselden de
hladeren, uit ongeziene duisternis zong de koekoek, en van de
kromming des wegs kwam babla-bloemen-geur.
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Ik stond sprakeloos van schaamte toen gij mijn naam vroegt.
Voorwaar, wat had ik voor U gedaan om mij te blijven herdenken? Maar de herinnering dat ik U water kon geven om Uw dorst
te lesschen zal mijn hart bij blijven en het in liefelijkheid hullen.
Het morgenuur is ver gevorderd, de vogel zingt in kwijnende
tonen, niem-bladen ritselen boven mii, en ik zit maar en peins
en peins",
Zoo ontving Abraham zijn Vriend; zoo is ziin toon, als hij zich
onderwindt te pleiten voor Sodom.
Er klinkt in deze liederen een verlangen naar den God die niet
ver is van een ieder van ons en een zang als de 76ste heft op en
sticht. Wie met Moliere wil zeggen: "je prends mon bien ou je Ie
trouve" zal hier veel vinden wat hem dankbaar stemt, en niet
aIleen om de dichterlijke waarde der ziele-vertolking.
"Zal ik dag aan dag, 0 Heer van mijn leven, voor U staan, van
aangezicht tot aangezicht? Zal ik, met gevouwen handen, 0 Reer
aller werelden, voor U staan van aangezicht tot aangezicht?
Zal ik onder Uw wijdschen hemel eenzaam en zwijgend, met
nederig harte voor U staan van aangezicht tot aangezicht?
Zal ik, in deze bedrijvige wereld van U, vol beroering van inspanning en striid, onder haastige menigten, voor U staan van
aangezicht tot aangezicht?
En als mijn werk in deze wereld volbracht is, zal ik dan, 0
Koning der koningen alleen en sprakeloos voor U staan van aangezicht tot aangezicht?" (Zang-offeren, lied 76.)
Beantwoordt zoo het leven van den mensch aan zijn werkelijke
bestemming, wordt het bii deze ziele-vondst naar zijn diepsten zin
"waar", zoo aIleen wordt het ook schoon. Schoonheid is, volgens
Tagore, niet iets voor de enkelen, maar voor allen. Wij moeten
haar gaan opmerken in aIIes wat rondom ons is en niet in de
dwaling vervallen dat zij enkel kenbaar is aan ingewijden. Het
is een quaestie van levenshouding en hervonden harmonie in
eigen ziel:
"AIs de mensch de kracht heeft om de dingen te zien
ontdaan van eigen-belang en van de onophoudelijke aanspraken
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der zinneliike lusten, dan slechts kan hij het ware inzicht hebhen in de schoonheid, die overal is. Dan aIleen kan hij inzien dat
hetgeen onaangenaam voor ons is, niet noodzakeliik onschoon is,
maar in waarheid ook zijn schoonheid heeft" (Sadhana, p. 140).
Een achttalliederen van de "Gitanjali" (nos. 65-72) drukken
deze schoonheidsopvatting uit. Het gaat niet aan deze aIle hier
weer te geven. Wij volstaan met het eenigszins afwijkende 66ste
lied, waar de Schoonheid vergeleken wordt bij de ideale vrouw,
die zich nooit ontsluierde, m.a.w. die nooit verkregen werd.
"Zij die altiid in het diepst van mijn wezen gebleven is, in den
schemer van zwemen en schiinsels *); zij, die nooit haar sluiers
opende in het morgenlicht, zij zal miin laatste offer zijn aan U,
mijn God, in mijn laatsten zang gehuld.
Woorden hebben om haar gedongen maar haar niet gewonnen;
overreding strekte tevergeefs de smachtende armen naar haar uit.
Ik heb gezworven van land tot land, met haar in de kern van
mijn hart, en om haar heen rees de opbloei en ebde het verval
mijns levens.
Over mijn gedachten en daden, over miin sluimeringen en
droomen heerschte zij, maar woonde toch aIleen en afgezonderd.
Menig man klopte aan mijn deur en vroeg naar haar en keerde in wanhoop terug.
Er was niemand in de wereld, die haar ooit zag van aangezicht tot aangezicht en zij bleef in haar eenzaamheid wachtend
op Uw herkenning".
Merkwaardig is het om in dezen zang op te merken, hoe de
danker den kunstenaar toch nooit gansch kan verloochenen! Wijsgeerig gesproken is de schoonheid overal en voor allen, maar de
dichter weet, dat zij de ideale vrouw is, "la princesse lointaine",
die men weI vereeren, naar wie men weI dingen kan, maar die
slechts Gods bruid zal kunnen zijn. De in steen gehouwen verheven Schoonheid, aan wier voeten de groote 'I'iid zit als onbeantwoord minnaar, spreekt niet; zij is onbewegelijk, haar taal is
*) Vertaling van Van Eeden. Ret oorspronkelijk luidt: "In the twilight
of gleams and glimpses".
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opgesloten in steen, de Tijd verkrijgt haar liefde nietl (Hovenier,
lied 60).
Het slot der "Gitanjali" bevat vele schoone liederen over den
dood, dien hij niet vreest, want hij heeft de eeuwigheids-parel in
den tiid gevonden.
"Ik duik neder in de diepte van den oceaan der vormen, in de
hoop de volmaakte parel des Vormeloozen te winnen.
Nu geen zeilen meer van haven tot haven in miin verweerde
boot. De dagen, waarin het mijn vermaak was op de golven te
deinen, zijn lang voorbij.
En nu ben ik begeerig te sterven in den Onsterfelijke.
Naar de gehoorzaal bij den grondeloozen afgrond, waaruit
de muziek der toonlooze snaren opgolft, zal ik deze hoop mijns
levens medenemen.
Ik zal haar stemmen naar de noten der eeuwigheid, en als zij
haar laatste toon uitgesnikt heeft, zal ik mijn zwijgende harp
nederleggen aan de voeten van den Zwijgende". (V. Eeden's
Wijzangen lied 100, met eenige wijzigingen.)
Zoo is de dichterliike uiting zelve godsdienst geworden. Maar
weer niet, zooals wij Westerlingen spreken van stichtelijke poezie,
Bij ons gaat het om verheffing, om opstijging op vleugelen des
gezangs tot God. Wij vragen met Vondel:
.... Wie kan U noemen
Bij Uwen Naem? Wie wort gewiit
Tot Uw Orakel? Wie durf roemen?
Ghij zijt aIleen dan die ghij ziit,
U zelf bekent en niemant nader.
U zulx te kennen als ghij waert
Der eeuwigheden glans en ader,
Wien is dat licht geopenbaert?"
(Lucifer, Rij der Engelen.)
Voor Tagore is dit juist het wezen van zijn lied, dat het openbaring is. "Mijn Dichter", zegt hij tot God, "Is het uw behagen
Uw schepping te zien door mijn oogen en in de voorhoven van
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mijn ooren zwijgend te staan luisteren naar Uw eigen eeuwige
barmonie?" (lied 65). Zelfs in de dagen, toen hij niet naar God
vroeg, toen hij "er niet om gaf, de beteekenis te kennen der liederen", was het toch God die ze hem zong. (lied 97). "Mijn stem
aIleen nam de wijzen over en mijn hart danste op hun cadans".
Zoo kan hij dan zeggen in een zijner laatste zangen:
"Mijn geheele leven lang heb ik U gezocht met mijn liederen.
Zij waren het die mij leidden van deur tot deur en met hen heh
ik rondom mij getast, mijn wereId doorzoekend en beroerend.
Het waren mijn liederen, die mij al de lessen biibrachten, die
ik ooit leerde; zij wezen mij geheime wegen, zij brachten voor
mijn blik menige ster aan de kim mijns harten.
Zij geleidden mij al den dag naar de geheimenissen van het land
van genot en pijn en tot welk een paleispoort hebben zij mij ten
slotte gevoerd, bij den avond aan het eind mijner reis!" (Lied 101).
Over Tagore's bekoorlijke kinderzangen en zijn reine liefdesliederen hebben wij nog niet gehandeld; dit alles zou een afzonderIijk artikel vereischen. Vatten wij ons oordeel over den Indischen
dichter in een enkel woord samen, dan kan het niet anders, of
het moet zeer gunstig luiden. Zijn gewijde poezie - en wanneer
is hij ooit profaan? - is doortinteld van zieleleven. De uiterst
fijne gevoels-schakeeringen, die hij weet weer te geven en uit te
beelden, ja tot inhoud durft te maken van een gansch lied, kunnen
wij Westerlingen misschien aIleen bii Goethe en Verlaine aanwijzen. Soms merkt men ze eerst op, als men zich zet tot zeer
nauwgezette vertaling en wij twijfelen niet of .menig lied, dat
thans niet tot ons spreekt, is ons daarom ontgaan.· De vertaling
van Van Eeden bleek ons lang niet altijd vlekkeloos, (al zijn wij
hem zeer dankbaar voor menige schoone vondst), of laat ons
liever zeggen: wij zijn het niet overal met Van Eeden's weergave
eens. De religie van Tagore is vaak beschamend om ziin Godsvertrouwen, zijn heilige ernst, zijn heerlijke liefde tot den Schepper
Maar men vergete niet, dat het Boeddhisme der bedelmonniken,
die zich in het stof wentelen voor het tempeltje op Ceylon, waar
een tand van Boeddha op bepaalde feestdagen voor geld door de
47
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priesters vertoond wordt, gansch iets anders is, dan de wereldheschouwing van deze patricische uitzonderingsfiguur. De Samajbeweging, waarvan de Engelsche zendingsvrienden veertig jaren
geleden zooveel verwachtten, heeft in het verwekken van dezen
grooten dichter, iets van den zegen van zijn Christelijke bestanddeelen getoond. Maar wij vergeten het ideaal geen oogenblik, dat
de prediking van den Verlosser en Verzoener aan de boorden van
den Ganges, waar nu Tagore gezongon wordt, een nieuw lied
zal brengen, dat in diepte en schoonheid zelfs de zangen van
dezen edelen en grooten dichter zal overtreffen.

Als 't vertrouwen sterft.
DOOR

BERNARDA.

Heeee! Dolf Wenninck geeuwde langgerekt, draaide zieh om,
probeerde een gemakkelijker houding aan te nemen, zijn beenen
heurtelings strekkend en optrekkend, doof als ze waren geworden door 't langdurig liggen op een te korte canape. Dan, knippend tegen 't felle daglicht, dat door de geopende gordijnen binnendrong, werd hij zich de stekende hoofdpijn bewust, als gevolg
van den loodzwaren slaap, waarin hij, na een doorwaakten nacht,
perst tegen den morgen gevallen was. Hij hegreep, dat hij op moest
staan, maar in zijn soezerig denken, kwam 't moeilijk tot klaarheid. Waar was de schel? . . . .. Lui keek hij de in schemer gehulde kamer rond, zag 't knopje aan de gaslamp. Zich voorzichtig
op de beenhelpend, bleef hij een oogenblik wachten tot de duizeling, die hem beving, zakte, dan, haastig 't koord grijpend,
schelde hii met nijdige rukjes, liet zich dadelijk weer neervallen
in zijn vorige houding.
Beneden sloeg een deur dicht, iemand slofte Iangzaam naar
hoven, klopte, kwam, toen geen antwoord volgde, de kamer in.
"Reb je thee voor mij? Hoe laat is 't?"
"Drie uur meheer!"
"Wat!" Dolf sprong op, nu klaar wakker, rekte zich met hoorbare zuchten, verdween in zijn slaapkamer.
De hospita met een minachtenden trek op 't tanig, gerimpeld gezicht, keek hem na. Schandelijk was 't zooals die [ongelui leefden!
Den ganschen nacht had ze weer geen oog dichtgedaan van 't
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lawaai en geioel boven; tegen dat een fatsoen1ijk mensch opstond, dacht zoo'n jongen er over te gaan slapen; als hij niet zoo
goed betaalde en niet van zoo'n deftige kom-af was, wist ze 't weI!
Maar wat doe je, als je er van leven mot! Ontevreden mopperend
liep ze de gang door, bijna opbotsend tegen een slank jongmensch,
dat met twee, drie treden tegeliik, naar boven kwam.
"Juffrouw Kroes! Is mijnheer al op?"
"Dat 's te zeggen!
" Juffrouw Kroes maakte zich gereed
tot een uitleg waar de bezoeker niet naar zou Iuisteren. "Wij
zuIIen weI eens kijken" en met een knikje haar voorbij loopend,
stond Theo Bennema een oogenblik later voor den ingang van
Dolfs slaapkamer,
"Morgen!" klonk 't spottend.
Dolf, proestend en blazend hoven een kom water liet zich niet
storen; dan, zich afdrogendvziende den spottenden blik van zijn
vriend, klonk 't weinig aanmoedigend:
,,0, ben jij 't", en zich wrevelig afwendend:
"Jij ontliep 't zaakje weer".
"Ik zag 't aankomen, had geen lust m'n vrijen Zondag te bederven. Is 't Iaat geworden?"
"Een uur of zes, je weet hoe 't gaat als ze eenmaal plakken en
ik was 't den laatsten tiid ontwend".
"Ik ook en daarom voelde ik er niets voor, ik ben er nu uit, en
dat doorjoelen zoo'n nacht! Ik dacht nog, dat je wijzer zoudt
wezen, zoo kort voor je examen".
"Leg nou niet te zedepreeken, want dan ga je er uit! Wat
kwam ie doen?"
"Je bent wel gastvrij! Ik kwam je halen voor een loopje, 't is
een atmosfeer hier!"
"En dan?"
"Ga ik eten bij de oudelui!'
"En je eet bij ons vandaag?"
"Bij jullie? Je weet meer dan ik",
"En ik heb je gelnviteerd!"
"Dat denk je tenminste".
"Drommels! Ik vergat 't, je hebt gelijk, maar Vriidag had mijn
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ouwe heer gevraagd of je vandaag geheel en famille onze gast
wilt ziin",
,,'t Spijt me, bied je ouders m'n excuus, maar ik ben verhinderd
vandaag".
Theo Bennema zei 't wat kortaf, zooals hij altiid sprak, als hij
vastbesloten was.
"Waarom?"
"Ik heb m'n dag aan m'n ouders gegeven".
"Daar kan je weI af, als je zegt, dat je bij ons bent".
"Neen, dat kan niet, bovendien" ....
Theo keerde zich am, ging voor 't raam staan, trommelde op
de ruiien.
"Nou?"
"Daar zullen we straks eens over praten. Vooruit, ben je klaar?
"Ik zou wat voor een ritje voelen!"
"Ga je gang, ik rijd niet op Zondag".
"Pardon, ik vergat je strange principes",
't Bloed steeg Theo naar 't hoofd; zonder te antwoorden, bleef
bij schijnbaar rustig wachten, tot Doll, eindelijk aangekleed, de
heete thee slurpend, haastig een paar beschuiten naar binnen
werkte.
"Thuis de rest", zei hii, zijn hoed en stok nemend, "ga je mee,
m'n kop herst".
,,'t Zal buiten weI zakken", lachte Theo, hem vooruitloopend.
Op de stille gracht wandelend begon Doll weer:
"Zeg, ga je nou mee naar ons, ik krijg er anders gezanik mee,
verIeden week heb je ook al bedankt voor dien fietstocht".
"Ik wil m'n ouders niet teleursteIIen", ontweek Theo, met even
eon weifeling in zijn stem.
Dolf merkte 't, trok er partij van. Hii vatte Theo bij zijn mouw.
,~Amice, schenk eens kIaren wijn, is er iets tusschen Cor en [ou
voorgevallen ?"
Theo's blozend [ongensgezicht werd nu donkerrood.
"Waarom wiI je Cor ontloopen? Je weet, ik heb een zwak voor
m'n oudste zusje en ik heb m'n oogen wijd open. Mijn zegen heb
[e, en jullie zoudt een goed paar ziin".
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"Dat '8 weer echt Dolf, hals over kop",
"Waarom niet? Wat staat jullie in den weg?"
"Meer dan je denkt". Theo werd ernstig, "je kent m'n ouders,
de omgeving waarin ik groot werd. Reb je nooit eens vergeleken
als je bij ons was, jouw thuis en 't mijne?"
"Jullie orthodoxen bent nu eenmaal wat zwaar op de hand",
yond Dolf. Zijn oppervlakkige natuur verdiepte zich niet gemakkeliik in beschouwingen.
"Maar ik vind 't geen reden waarom Cor en jij
.
Jij bent tot op zekere hoogte verlichter en wat mij aangaat,
ben ik van meening, dat in een huwelijk de familie zooveel mogeliik achter de coulissen blijven moet. J ouw ouders en de mijne
behoeven toch niet meer te converseeren dan noodig is, om dell
schijn van goede verstandhouding te bewaren en de rest moet
jullie weten".
"Maar 't resultaat van onze opvoeding is een niet uit te
wisschen verschil in opvatting, in de eerste plaats omtrent godsdienst".
"Dan moet je kiezen, je opvattingen of je liefde", zei Dolf koel,
"ik zou eerst willen weten, of een meisje mij liefhad, de rest
zou me koud laten".
Theo zweeg, voelde Delfs verwijt als iets onbilliiks, waar hij
niet tegen redeneeren kon; zijne genegenheid voor Cor kostte
hem telkens nieuwen striid,
Altiid vergeleek hij weer de vrouwen van zijn broers, die evenals hij orthodox opgevoed, zoo weI pasten in de omgeving van
zijn ouders, en 't meisje waar ziin hart naar uit ging. Ziin thuis
verwaarloozen om z'n vrouw zou hij nooit, daarvoor was de band
te hecht, en Cor zou, dat voelde hij, zich moeieliik aanpassen en
wellicht niet begrepen worden. De omgang met de Wennincks was
voor hem iets anders geweest; door zijn student-zijn in die
kringen gekomen, had zijn blik zich verruimd, hadden zijn be·
grippen zich gewijzigd, terwijl ziin ouders, buiten de wereld
levend, als vastgeroest waren in hun ideeen, J uist om Cors wil
kwamen de weifelende gedachten, die feitelijk buiten zijn aard
lagen. Zwijgend naast Dolf wandelend, kwam 't verlangen naar
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Cor weer boven, speet hem zijn weigering, wilde hij haar zien,
overwoog hij, of er nog niet een mouw aan te passen zou zijn.
"Misschien kom ik vanavond nog even op 't theeuur, tenminate als de oudelui geen bezoek krijgen".
"Dan loop je er toch maar uit", besliste Dolf, blij gewonnen
te hebben.
"Wij wachten je stellig, ik wist weI dat jet ... "
Maar Theo liet hem niet uitspreken. "Dan keer ik nou terug,
anders is de teleurstelling vanavond voor m'n oudjes te groot, als
ik er den heelen middag ook nog afneem".
"Au revoir dan". Dolf wuifde met zijn stok, sloeg de richting
in van zijn ouderlijk huis.
In de gezellig ingerichte huiskamer zat de familie Wenninck
bijeen. Mevrouw, in smaakvol middagtoilet, 't grijzend haar
modieus gekapt, las, in een laag stoeltje voor den haard zittend,
de nieuwste roman; mijnheer, de courant uitgespreid op tafel,
verdiepte zich in de politiek. In de erker zat Cor, gehogen over
een handwerk dat af moest, terwijl 't jongste zusje Suus, met
een verveeld gezicht, de verlaten straat inkeek.
"Ik verveel me dood!'
"Voer dan wat nit kind". Cor nam een nieuwen draad, werkte
ijverig voort.
"Jullie bent ook zoo amusant!" spotte Suus. "AIs rna leest, dan
leest ze ook, dan bestaan we eenvoudig niet. Pa heeft nog geen
woord gezegd, en jou moet ik driemaal wat vragen eer ik
antwoord krijg. Ik wou, dat rna '8 Zondags "jour" hield, dat zou
nog '8 leuk zijn! Natuurlijk mocht ik dan ook binnenkomen en
theeschenken! "
,,'t Zou nog te bezien staan", lachte haar vader, van zijn
courant opziende; maar 't zou niet kwaad zijn, als je je vast
trainde in 't vak. Mag zij nou eens thee zetten vrouw?"
Deze knikte. Suus, dadelijk in actie, draafde heen en weer, in
't voorbijgaan haar vader in ziin hals kriebelend.
"Plaaggeest!" weerde hij af, trachtend haar bij de lange vlecht
te pakken.
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Maar vlug als water was ze alweer weg, ging achter haar
moeder staan.
"Krijgen ze elkaar rna?"
Mevrouw zag op, met afwezigen blik.
"Wat .... bedoel je?"
"In 't boek meen ike Ik vind, 't wordt pas interessant als ze
elkaar niet krijgen, anders is er niets aan!"
Cor proestte.
"Waar haal je de wijsheid vandaan?"
"Jij denkt er natuurlijk anders over", troefde Suus en plagend
zong ze: "Seit ich ihn gesehn".
"Daar 's Dolf", gilde ze vanuit 't ander eind der kamer, terwijI
ze een scheut kokend water naast de trekpot schonk.
"AIleen?" vroeg mevrouw.
"Ganz allein".
"En ik dacht dat Bennema zou komen?"
Cor hoog zich dieper over haar werk. In haar schrijnde teleurstelling. Ze keek nauwelijks op, toen Dolf, met veel lawaai door
Suus begroet, binnenkwam. Zijn moeder, al lezende stak haar
linkerhand uit, naar de plaats waar ze vermoedde, dat Dolf stond,
mijnheer Wenninck ontving hem met een oolijk: .Jekker geslapen?"
"Theo is verhinderd", zei Dolf kortaf, zijn weg nemend naar de
serre, Cor van verre reeds groetend met de oogen. Even, nauw
merkbaar, trilde Cors hand, dan opziend vroeg ze zacht:
"Is hij ziek?"
"Welnee, zoo frisch als een hoentje, maar hij had ziin woord
al gegeven".
"Mijnheer Bennema is altiid frisch als een hoentje, met zijn
mooie rose velletje", meende Suus, "als hij Cor ziet bloost hij tot
onder ziin haren".
"Wat heeft dat kind een praatjes", lachte Dolf, "vooruit, schenk
thee, ik ben nog nuchter".
"Pas nuchter", bedoel je.
Cor, in fluisterend gesprek met Dolf, lachte wat gedwongen,
stond Ope
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"Ik zal wat voor Dolf klaarmaken", zei ze zacht en een oogenblik later had ze een ontbijtje gedekt in de erker, blij een
bezigheid te hebben, die haar door de eerste oogenblikken van
teleurstelling heenhielp. Ze had naar Dolfs komst uitgezien, twijfelend of Theo de invitatie aan zou nemen, voelende, dat hii, na
't bedankje voor den fietstocht een week te voren niet zonder bedoeling een tweede maal een uitnoodiging afsloeg. Toch was er
een onuitgesproken sympathie tusschen hen, had ze zich aangetrokken gevoeld tot zijn ernst, die niets saais of droogs had, maar
gepaard ging met vriendelijke opgewektheid. Er ging iets zonnigs
van hem uit, er lag iets hlijs in zijn oogen, alsof hij 't leven van een
kant bezag die staalt en sterkt, en daardoor kwam hij haar
dadelijk anders voor, dan de vrienden met hun blase levensopvatting, die Dolf vaak meebracht. Hii was goed gezelschap voor
haar broer, die, licht in uitersten vervallend, een natuur had, die
geleid moest worden; ook zij was aan stemmingen onderhevig;
daarom bewonderde ze 't geliikmatige, 't zich zelf zijn van Theo,
zijn invloed op haar broer, zelfs in diens meest onaangename
buien van luieren en uitgaan. 't Kwam altiid terecht als Theo er
zich mee bemoeide. Dolf spotte weI eens met diens strenge ideeen,
maar Bennema wist op korte, afdoende wijze zijn meening hoog
te houden, zoodra zijn vriend te ver ging.
In Dolfs oogen had even iets ondeugends getinteld, alsof hij de
teleurstelling haar ontnemen kon; mogelijk kwam hij toch nog!
Maar de middag ging voorhij, terwijl zi], voortwerkend onder 't
gestoei en geplaag van Dolf met Suus, steeds meer haar stemming
voelde zakken.
"Zing eens wat", vroeg Suus.
Ze begreep niet te kunnen weigeren zonder de aandacht te
trekken, bedwong haar stemming.
"Zet maar wat klaar, ik kom".
Haar werk opnemend, zich bukkend om pluisjes op te rapen,
won ze tiid, zich zelf te ziin, Voor de piano plaats nemend bladerde
ze besluiteloos in haar muziek, zag vragend naar Dolf.
,,'n Duet?"
"Met m'n grogstem? Dank je, zing jij nou maar wat".
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"Er der Herrlichste von Allen", begon Suus met overdreven
sentiment.
"Kan je denken!" Met een ruk zette Cor 't boek recht, zong, zich
volkomen meester, 't guitige: "Niemand hat's gesehn", daarna
een paar vroolijke Fransche liedjes, tot slot bekende wijsjes uit
de nieuwste operetten, om haar vader genoegen te doen. Maar dan
onverwacht de piano dichtklappend, liep ze naar boven, bleef er
tot etenstijd.
Zwijgend zat ze mee aan. Dolf, haar stemming voelend, kwam
haar te hulp,
"Laten we na 't eten een eind omloopen zus", drong hij aan,
,,'t is zulk prachtig weer".
"Dan ga ik mee", zei Suus,
"Nee", besliste Dolf zonder verderen uitleg.
Suus boudeerde, tot haar vader haar een spel trik-trak beloofde.
"AIs rna dut", voegde hij er knipoogend bii.
"Ik?" verontwaardigde zijn vrouw, "wedden, dat jij onder 't
spel indommelt?"
"Pa moest 't wagen", dreigde Suus.
Cor verstond nauwolijks 't gesprokene. Na 't dessert stond ze
dadeliik op, volgde haar broer, en weinig sprekend, genietend van
den frisschen Octoberavond, stapten ze stevig door, als hi] afspraak 't onderwerp vermijdend, dat hen bezighield, terwijl Dolf
groeide bij de gedachte, dat ze thuiskomend Theo zouden vinden;
opzettelijk rekte hii de wandeling, nam den terugweg door de
stad, niet achtend Cors pruttelen over de Zondagsdrukte in de
winkelstraten. Haar vooruitloopend stak hij den sleutel in de
deur, zag nog tijdig genoeg Theo's hoed, om dien weg te stoppen,
toen Cor, die, zijn haast niet vattend, langzaam zich van haar
goed ontdaan had, de kamerdeur openend, Theo zag opstaan
en haar tegemoet treden. 't Blij lichten van zijn oogen ziende,
knikte zij hem vriendelijk toe.
"Leuk, dat je nag komt", zei ze, ongedwongon met haar handwerk tegenover hem plaats nemend.
"Mag ik?" vroeg ze, ,,'t moet morgen afzijn."
"Op een voorwaarde."
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"En die is?"
"Dat je straks zingt."
"Afgesproken."
"Zing je dan ook dat lied van vanmiddag?" vroeg Suus.
"Misschien, maar mijnheer Bennema houdt van een ander
genre, denk ik".
Mevrouw, met rustige bewegingen theeschenkend, vroeg belangstellend naar Theo's ouders.
,,'t Is toch weI gezellig voor hen, dat jij tenminste niet te ver
uitvliegt."
"Met hoeveel waren jullie thuis?" mengde mijnheer Wenninck
zich in 't gesprek.
"Met ons zevenen [ongens."
,,'t Zou iets voor [ou geweest zijn, vrouw."
"Bewaar me, ik zou geen raad geweten hebben."
"Och mevrouw, dat valt zoo mee. Wij waren heusch groot voor
moeder 't wist; nu wij weg zijn is 't haar veel te stil en dribbelt
zij den heelen dag om bezigheid te hebben; als mijn broers uit
Friesland met de kinderen overkomen, leeft ze weer mee".
"Maar je hebt zoo weinig aan je leven met zoo'n groot gezin.
Wat kan je ooit genieten van uitgaan, je wilt toch graag eens

meer zien dan je huiskamer en altijd je kinderen."
Dolf wierp zijn moeder een snellen blik toe, die echter Theo niet
ontging,

"Dat is juist zooals je 't opvat," zei hii vriendelijk, "moeder
yond haar taak en uitspanning te midden van vader en ons; vergeet u niet, dat we buiten woonden, dat is een heel ander leven,
maar we namen, toen we uitvlogen, de herinnering mee aan een
warm tehuis, waar we altiid weer welkom zijn en dat is een groote
voldoening voor de ouders. Er zijn vaak zorgen geweest, maar
wij leden daar niet onder, die deelden vader en moeder samen."
Cor zag van haar werk op; in rustige stemming had ze geluisterd, naar de sympathieke stem; met hoeveel warmte sprak hij
over wat hem 't liefst was! Ze zag hem in haar verbeelding te
midden van de broers, aardig blond kereltje met appelwangen,
een beetje boersch misschien, maar toch een leuke bengel.
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"Waar denk je aan, Cor?"
"Nou" .... Cor speelde verlegen met haar schaartje, "als je 't
weten wilt, stelde ik mij voor hoe je er uit moet hebben gezien, toen
je zoo'n bengel was van een jaar of veertien."
,,0, leuk!" liet Suus zich ontvallen.
"Zoo, denk je dat?" lachte Theo, "en waarom, als ik vragen
mag?"
Suus was in 't nauw gebracht.
"Komaan, kleintje, je hebt anders zoo'n praats!" meende Dolf.
"He, wat zijn jullie flauw," en zich met een vuurroode kleur
omdraaiend, flapte ze er uit:
"Omdat-ie nog leuk is."
Allen lachten, behalve Suus.
Cor zag 'to "Zoek maar muziek uit, Suuske, jij mag kiezen."
Maar toen ze voor de piano zat, had ze spijt van haar belofte.
"Er der Herrlichste" las ze. Ze preludieerde besluiteloos. Suus,
weer zich zelf, had plezier in haar verlegenheid. Even trilde de
diepe altstem, dan vaster en zekerder van zichzelf, zong ze verder.
"Dat heb je e~ goed afgebracht, wijfje," prees haar vader,
toen Cor zonder zich om te wenden een nieuw lied zocht.
"Du Ring an meinem Finger?" klonk vragend Theo's stem
naast haar. Ze durfde niet opzien, zong ook dat, wat onzeker door
zijn dichte nabijheid.
"Zij blijven toch altiid mooi die liederen," vond de Dude heer,
"en als Corrie ze zingt!"
"Och,"· meende mevrouw koel, "ik hoor graag wat modemers,
ik vind ze sentimenteel, ze passen niet meer in onzen tiid, en de
tegenwoordige vrouwen denken zoo anders."
"Dat ben ik niet met u eens, mevrouw," sprak Theo tegen, ,/t
"ewig weibliche" ligt er in en laten we bidden, dat 't nooit verloren gaat."
"Bravo!" riep Dolf. "Theo zit op ziin stokpaardje, ga voort man!
,Tij en emancipatie dat 's twee!"
"Tot op zekere hoogte. Ik ben er niet tegen, dat de hedendaagsche vrouw zich ontwikkelt, meeleeft en belangstelt in de vragen
van den dag, dat zij haar brood verdient, als ze maar zorgt, dat
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ze vrouw bliift, dat de specifiek vrouwelijke eigenschappen, die
haar bekoring uitmaken, niet ondergaan. Een meisje, dat zich een
werkkring veroverd heeft, mag toch nooit vergeten, dat er een dag
kan komen, waarop ze haar ware bestemming als vrouw en moeder heeft te vervullen, en dan komt 't oogenblik waarop alles
daarvoor wijken moet en ze zich terugtrekt in den stillen arbeid
in een gezin. Ze moet overtuigd blijven, dat die taak hooge eischen
stelt; de vergaarde ontwikkeling kan ze in kleinen kring productief maken; voor mij gaat van een vrouw toch altiid de meeste
bekoring uit in de huiselijke omgeving."
Hij had met overtuiging gesproken, zijn blik richtend op Cor,
die aandachtig luisterde. 't Was haar, als sprak hij aIleen tot haar,
als was 't zijn intentie haar een kijk te gunnen op 't beeld, dat hij
zich gevormd had van de vrouw, die ziin ideaal zou zijn.
"Wat heb ik gezegd!" betoogde Dolf, een geeuw onderdrukkend,
want hij .begon den doorwaakten nacht weer danig te voelen, ,,'t
mooiste is, dat hij 't met zijn vrouwelijke concurrenten maar best
vinden kan."
"Waarom niet? Er zijn hier lieve meisjes genoeg onder de vrouwelijke tandartsen, maar als ik b.v. een dentiste trouwde, zou ze de
praktijk er aan moeten geven; dan moest ze kiezen .... "
"Zooals in "Princesses de sciences?" vroeg Cor.
"Juist, heb je 't gelezen?"
"tTa."
"En?"
"Ik heb mu In den striid kunnen verplaatsen, dien Therese
voerde; vergeet niet, dat ze jaren van zware studie achter zich
hebbend, geheel opging in 't door haar bereikte, en dat 't terugvallen van die hoogte, in wat haar leek 't gewoon alledaagsche,
een overgang was, waar ze zich niet aan wagen durfde."
.Dmdat 't "ewig weibliche" in haar dood was".
"Toch is 't iets anders", yond mijnheer Wenninck, "als twee
menschen, die in 'tzelfde yak gestudeerd hebben, een paar worden;
de verworven kennis van de vrouw houdt dan de volle waarde; ze
zal meer meeleven in zijn arbeid, omdat ze er de licht- en schaduwzijde van kent en beoordeelen kan, en Therese had voor
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Guemene meer binnenshuis kunnen ziin, dan ze weI geloofde".
,,'t Reeft ook alweer ziin eigenaardige bezwaren," bracht Dolf
in 't midden, "mij dunkt als je moe thuiskomt, spreek je liever
over iets anders met [e vrouw dan over je betrekking, die je soms
millen ver wenscht, maar er zullen weI enkele mannen gevonden
worden, die 't interessant vinden met hun vrouwen te redeneeren
over een ziektegevaI, dat ze behandelen, of over een client, waar
ze geen raad mee weten".
"Tot ze er samen over gaan kibbelen," lachte mevrouw.
"Wil iemand nog thee?" vroeg ze met de hand aan 't schelkoord. Ze wilde een eind maken aan 't gesprek, yond, dat er nu
genoeg van gezegd was. Ze had stilzwijgend haar conclusies getrokken, vond dat Bennema met bedoeling zijn principes zoo warm
verdedigde, nam zich voor er straks 't noodige van te zeggen, als
ze met haar man aIleen was. Theo was geen kwade partij; hoewel
niet gefortuneerd, had hij nu reeds een aardige praktiik en Cor
bad ook weI wat, Maar de omgeving waaruit hii kwam! Ziin
ideeen waren van een ouderwetsch degelijke burgerlijkheid, die
lijnrecht stond tegenover de richting waarin Cor was opgevoed.
Aan den anderen kant zag ze Cor graag getrouwd; ze was
difficile, had tweemaal een goed aanzoek afgeslagen; over twee
jaar was Suus groot, en kwam ze vanzelf op den achtergrond.
Dolf kostte veel geld, studeerde weI wat heel op ziin gemak; een
goed huweliik leek haar een geschikte oplossing voor haar oudste
doehter. Zoo soesde ze voort; om haar 't gezoem van stemmen,
'tpraten en lachen van de jongelui, tot Suus haar opschrikte met een:
"Ma dan toch! Vindt u 't goed?"
"Wat?"
"Mijnheer Bennema zet een fietstocht op touw naar een boerderii achter Zeist, we gaan heel vroeg en ziin voor 't eten thuis".
"Mij best, als je vader 't goed vindt."
"Ik ga mee, dat 's wat anders," verraste deze ziin vrouw met
jeugdige opgewektheid. "Theo stelt 't alles zoo verleidelijk voor,
dat ik ben gezwicht voor de verzoeking. En voor [ou bestellen we
een victoria", suste hii, toen hij zag, dat ziin plan in minder goede
aarde viel, "dan neem je voor den rit gezelschap".
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"Wij zullen zien," ontweek mevrouw, terwijl Theo opstond en
afscheid nam; Dolf ging mee. In gedachten verdiept, ruimde Cor
op, terwijl haar moeder met Suus naar boven ging. Mijnheer
Wenninck hield zijn dochter nog even gezelschap, volgde haar met
de oogen, terwijl ze zwijgend heen en weer dribbelde. Hii hield
haar even tegen.
"Er is een kaper op de kust, Corretje, en ditmaal ... , nou?"
Cor werd ernstig.
"Ik zou je aan niemand liever toevertrouwen," klonk 't hartelijk, "een beste, eerlijke kerel met een warm hart."
"Theo is iemand, die veel zou geven, maar ook veel zou eischen,
't zou mij niet altiid gemakkelijk vallen zijn inzichten te volgen of
te begriipen."
"Dat gebeurt in 't beste huwelijk, maar als je van elkaar
houdt .... "
"Theo, hoewel in onze kringen verkeerend, houdt de begrippen,
die hem van kind af ziin ingeprent; hi] zou mii, om zoo te zeggen,
over willen planten en ik zou altiid tusschen twee vuren staan.
Mama zou zich nooit verdragen met mevrouw Bennema. Wanneer die twee partiien, in levensopvatting en godsdienstovertuiging
zoo verschillend, zich voor ons lief en leed gaan interesseeren, zou
't telkens tot nieuwe kleingeestige onaangenaamheden aanleiding
kunnen geven. Nu [a, u en rna gaan weI eens naar de kerk, orndat
de burgerneester ook gaat en u als secretaris dan ook niet altiid
weg wilt blijven, maar als 't aan u lag, ging u naar den meest vriizinnigen domine en bleef Ma thuis. Zoo is 't met onze aanneming
ook gegaan, een goad slot op onze kinderjaren, en 't begin van
uitgaan en pretjes rneemaken."
"Tut .... tut! wat draaf je door!"
,,'t Is zoo! En denk nu eens, Theo's omgeving en opvoeding; dat
alles bijeen geeft een vooruitzicht van familiegezeur zonder eind."
Mijnheer Wenninck zuchtte.
,,'t Is of ik je moeder hoor, zoo practisch koud praat jet Mij
dunkt, je moest je meer aan de hoofdzaak houden. Als je Theo
Jiefhebt, ziin die kleine bezwaren samen te overwinnen, van zijn
kant zou hij ook moeten verdragen en ik acht hem verstandig ge-
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noeg er voor. Hier geldt aIleen de quaestie,houdt je van hem en in
jouw plaats zou ik mij tienmaal bedenken eer ik Bennema met
ziin positie .... "
"Dat noemt u zeker niet praktisch koel", troefde Cor scherper
dan zij bedoelde.
"Ik ben begonnen over ziin persoon, niet over zijn betrekking,"
gaf haar vader terug; "ik wilde je er aIleen op wijzen, dat [e in
allerlei opzichten geluk geboden wordt. Geloof me .... "
Cor sloot den gashaard af, stakhaar hand als een zwijgende
vraag naar de lamp uit.
"N og even kind", zei haar vader en haar hand vattend: "Ik wou
je nog een ding zeggen. Vergeet nooit, dat je moeders koele natuur
ons huwelijk minder gelukkig heeft gemaakt dan 't hadkunnen
wezen. Ik leek daareven wat bruusk, maar 't zelfde impulsieve,
dat in Theo zit, was in mii, en naturen als de onze hebben zooveel
sympathio noodig, vragen altiid opnieuw. Soms vrees ik, dat jij
mama's karakter hebt."
"Mama is niet koel, maar zij, zoomin als ik, kan zich uiten".
"Jawel, daar dekken jullie 't tekort mee; daar trachten jullie
't gebrek aan innerlijke warmte mee goed te maken. Enfin, je
mama geeft wat ze te geven heeft, Dolf en jij zullen er tevreden
mee zijn, Suus zal er niet genoeg aan hebben. Thea zal tot [ou
komen, zooals ik tot je moeder ging, toen ik haar liefkreeg. Zet je
hart wiid voor hem open en kan je 't niet, voel je nu reeds, dat je
't niet kunt, behoed hem dan voor latere teleurstellingen. Denk
daaraan, en daaraan aIleen, als de vraag tot [o komt, laat dat
aIleen overwegend voor je zijn." Cor stak haar arm onder dien
van haar vader, kuste hem, de oogen vol tranen. Langzaam gingen
ze de breede trap op, in gedachten verdiept - - - -

HOOFDSTUK II.
Ze reden met hun achten huiswaarts in den laten Octobermiddag. Voorop mijnheer Wenninck, die de leiding op zich had
genomen en de richting aangaf. Naast hem SUllS, achter hem Cor
met Greve, een [ong advocaat, dan volgde Dolf met Cor's vriendin,

ALS 'T VERTROUWEN STERFT.

753

Annie Wouters, en Theo, met eeh logeetie van de Wenninck's, sloot
de rii, Ze hadden pic-nic gehouden dichtbij de boerderij door
Theo aangegeven, reden nu langs een omweg tusschen de dennenbosschen huiswaarts, waar mevrouw Wenninck, die verkozen
had thuis te hliiven, 't clubje een dineetje had beloofd. De dag
was voor Theo een teleurstelling geweest; vastbesloten een eind te
maken aan ziin weifeling, was hij dien morgen opgestaan in de
overtuiging, dat er gelegenheid te over zou zijn Cor aIleen te spreken, maar geen enkele had zich voorgedaan en't was hem geweest
of ze hem eerder uit den weg ging dan zocht, haar belangstelling
bepalend tot Greve, met wien ze ook nu in 't teruggaan reed. Hij
zag haar gaan in 't lichte fietscostuum, 't vlugge najaarshoedje
wat scheef op 't donkere kopje, de smalle voetjes slechts even de
trappers rakend, de handen luchtig 't stuur houdend; de anders
wat matbleeke wang, waarvan Theo nu en dan een stipje te zien
kreeg, nu frisch getint door de pittige herfstlucht. Hij piekerde
tegen zijn gewoonte, ontevreden op zich zelf en op alles, was zich
bewust, niet beleefd te ziin tegenover 't meisje, dat naast hem reed
en dat, na een paar vruchtelooze pogingen om hem aan de praat
te krijgen, 't opgaf.
Pang!
sissend liep een band leeg; allen stapten af.
"Jouwband, Cor,"zeiDolf. "Dat's eenkoopje, we zijn toch allaat."
Bennema had zijn fiets op zij van den weg gelegd, en zijn gereedschap uit zijn tasch gehaald. Er lichtte iets in ziin oogen, alsof
}1Jj toch nog voorzag, dat de tocht niet tevergeefsch zou zijn.
"Mij dunkt," hielp Dolf hem, "als wij eens doorreden; wij zijn
niet ver van den straatweg, dan komen Cor en Theo ons weI
achterop; zoo lang duurt 't niet, als het lek niet al te groot is".
"Ik zou rna nag helpen," wierp Cor tegen.
Maar de anderen stapten al op, en Suus riep in 't voorbijgaan,
dat zij weI voor alles zorgen zou.
Theo zich buiten bespreking houdend, werkte reeds ijverig aan
de fiets, Cor liet zich aan den rand van den weg neer, 't troepje
naoogend dat om den hoek van de laan verdween.
,,'t Is een groote reparatie Cor, dat '8 nog niet in twee minuten
gedaan!"
48
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Glunder lachend, de blonde kuif bollend uit zijn fietspet, de
licht-blauwe oogon nog lichter schijnend in zijn nu hooggekleurd
gezicht, zag hij naar Cor Ope
Ze yond hem jongensachtig nu, zooals hij daar zat, kon zich
ineens niet voorstellen, dat hij 't was geweest, die nog geen week
te voren, op hun theeavondje, zoo ernstig had geredeneerd. Hij
hurkte weer bij de fiets, stil voortwerkend, Cor aan zich zelf overlatend.
Uit een ziilaantie klonk 't knarsend-piepen van een kruiwagen,
ririe vlaskoppen op bloote voeten keken nieuwsgierig tusschen 't
kreupelhout. Een boerenvrouwtje, 't met takken beladen karretje,
waarop twee kinderen, moeizaam duwend, bleef dichthii gekomen
even hijgend rusten, de jongens, op den weg springend, vroegen
om centen,
Theo liet ze grabbelen, Cor maake een vriendelijk praatje met
't vrouwtje.
"Zijn 't allemaal jouw kinderen?"
't Moedertje knikte. "Nog vier thuis, drie bennen er dood en
van 't voorjaar .... "
.Dat 's een rijke zegen", stuitte Theo verdero ontboezemingen
van 't moedertje om Cor's wil,
"Och, we bennen tevree, dat 's 't voornaomste en de grooten
verdienen al; voor stadsluu is 't wat anders".
"Jij stuurt ze de hei maar op, he!"
"Ze bennen nooit thuus als om te slaopen".
Ze nam 't karretje ,veer op, riep met een "vooruut jong" de
hengels; heel ver nog hoorde Cor 't kermend gepiep van den
kruiwagen.
"Bewaar me, hoe houd zoo'n mensch 't uit!"
"Zooals je ziet, ze is best tevree."
"Maar ze kent geen levensgenot, een werken en sjouwen is zoo'n
leven."
"Ze weten niet beter, de grootmoeder en de moeder hebben zoo
geleefd en de kinderen hebben dezelfde toekomst. Zoo'n tafeltje
rand is een leuk gezicht, ik ben wat vaak met moeder mee geweest
op bezoek."
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"Had je moeder daar dan tijd voor?"
,~1Ioeder had voor iedereen en voor alles tiid en toch is ze nooit
sterk geweest."
"Hoe legde ze dat dan aan?"
"Dat zal ik je eens zeggen."
Theo borg 't gereedschap, hing 't taschje aan de fiets, legde
Cor's rijwiel voorzichtig naast 't zijne, liet zich dicht bij haar op
den. met dennennaalden bezaaiden grond neer.
"Ja. . .. maar .... ?" Cor wou opstaan.
"Even rusten. Je bent een dankbare, hoor, of we nou vijf minuten eerder of later thuis zijn. Maar als je 't niet prettig vindt .... "
"Welnee!" Cor speelde verlegen met de takjes rond haar, maakte met een stokje figuurtjes op den grond. Na 't ernstig gesprek
met haar vader had ze de heele week gedacht en overwogen, uitziende naar den dag, waarop de fietstocht plaats zou hebben.
Iedere zinspeling van haar moeder op Theo betrekking hebbend,
had ze vermeden, elken verderen invloed van buiten werend, om
met zichzelve tot klaarheid te komen. Ze had zich niet gespaard,
voelend dat er waarheid lag in haars vaders woorden, dat 't koel
verstandelijke lichter sprak bij haar dan 't gevoel. Toch wist ze,
dat wat ze te geven had, Theo eerder zou toebehooren dan wien
ook, zag ze wat haar geboden werd naderen, als iets kostbaars
dat 't leven haar toe ging vertrouwen. Maar op den fietstocht had
ze hem de gelegenheid benomen met haar aIleen te zijn, in een
plotselinge angst en aarzeling voelend de woorden, die niet weg
wilden uit haar denken: "Zet je hart wijd voor hem open en kan
je 't niet .... "
Ze zag vanonder de halfgesloten oogen naar hem, zooals hij
voor haar lag, 't hoofd rustend in zijn handon, de ellebogen
steunend op den grond, zijn trouwhartige oogen zoekend de hare.
"Je zoudt mij van je moeder vertellen", zei ze zacht als om de
spanning van 't oogenblik te breken.
Haar woorden niet achtend vroeg hij op den man af:
"Waarom ontweek je mij vandaag, Cor?"
En toen geen antwoord volgde:
"Was 't, omdat je wist, dat ik je wat te zeggen had?"
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"Ja", haar oogen keken vast in de zijne, "ik was bang ...•
voor je vraag".
"Cor! Je wilt toch niet zeggen.. .. nee, dat kan niet! .... "
Ziin lippen trilden, er glansden tranen in zijn oogen; Cor zag
't, en 't bracht haar in een eigenaardig weeke stemming. Heel
zijn groot verlangen, had in 't noemen van haar naam gelegen,
heel zijn eenvoudige, eerlijke liefde kwam tot haar. Ze lachte 't
zeldzaam bekoorlijk lachje, dat aan haar meestal wat stroef gezichtje charme gaf, strekte haar hand naar hem uit.
"Liefste!" Een en al zon werd zijn gezicht. Hij trok haar tot zich.
"Zullen ,ve 't wagen samen, durf je?" fluisterde hij, haar ernstig
geworden gezichtje kussend. Waarom gaf je mij dien angst daareven. . .. Cor.... J e houdt toch van mij.. .. zoo.... zooals ik
van jou houd?"
"Hoeveel zou dat weI ziin", zei ze met een schalksch lachje opstaande en met geweid den ernst van zich afschuddend.
Hij sloeg den arm om haar heen.
"Dat zal ik nooit, nooit onder woorden kunnen brengen, maar
je zult 't weten, iederen dag dat we samen zullen zijn".
"Gaan we nog naar huis vandaag?" schertste ze, zich zacht losmakend om haar fiets op den weg te brengen.
Hij hieid haar tegen.
"Zullen wij 't vanavond nog aIleen samen weten, schat, en gaan
we dan morgen naar moeder?"
Zij werd bleek, knikte zwijgend.
Vlug nu reden ze de laan door, over den verlaten straatweg,
waar bloedrood, de laatste streep der ondergaande zon door de
boomen scheen. Bij de stad gekomen zagen ze dat de lantaarns
waren aangestoken; ze lachten elkaar toe in verstandhouding,
gingen volkomen ongedwongen het hek van Cors huis in, met
gejuich en een "eindelijk, daar zijn ze!" begroet.
"Ik geef jullie vijf minuten om ie op te knappen", zei Cors
moeder wat ontstemd door 't lange wachten. Theo was 't eerst
binnen; Cor aan tafel tegenover hem zittend wist den schiin te
bewaren, al viel 't haar moeielijk wanneer de blij-tintelende oogen
over haar telkens en telkens weer de hare zochten. Cors vader was
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de eenige, die begreep. In het besef, dat Theo de gelegenheid niet
bad Iaten voorbijgaan, Cor te naderen, was de middag in spanning
voor hem verloopen. Op Theo's levendig gelaat spiegelde iedere
aandoening zich te spoedig af, dan dat de oude heer niet dadelijk
was gerustgesteld, toen de jongelui te midden der anderen waren.
Zijn gedachten gingen terug naar den dag, waarop hii gemeend
had zijn geluk te vinden, waarop hii, idealistisch in ziin liefde aIs
Theo, tot de vrouw ging, die hem zoo weinig nader was gekomen
in al die jaren, die nooit begrepen had zijn groote behoefte aan
hartelijke toenadering. Ziin oogen rustten op Cor, die uiterlijk
kalm deelnam aan 't algemeen gesprek; toen, even, zag hij, hoe
ze Theo's blik beantwoordde en 't werd hem lichter om 't hart.
"Zij heeft meer innerlijk, met tact zal Theo winnen wat mij nooit
gelukt is", dacht hii.
N a tafel excuseerde Theo zich, werk voorwendend. 't Was hem
niet mogelijk comedie te spelen. Bij 't afscheid Cor's vader ter ziide
nemend, vroeg hij om een onderhoud tegen den volgenden avond.
HOOFDSTUK Ill.
Cor had St. Nicolaas-inkoopen gedaan, na den heelen middag
winkelen had ze Suus opgewacht in een lunchroom; ze waren er
lang gebleven, en langzaam naar huis gewandeld, in de hoop dat
mama's "jour" afgeloopen zou ziin, v66r ze thuis waren. Maar de
gang inkomend, hoorden ze de hooge stem van mevrouw Wouters.
Suus kneep Cor in den arm en met een hoofdknikje naar de
deur, liep ze op haar teenen naar boven. Cor, in dubio of ze naar
binnen zou gaan, draalde even, opende de suite-deur, wat afgemeten de bezoekster groetend, die, op 't punt te vertrekken, staande
nog een napraatje hieId.
"Oa nou nog even zitten, Cor wil toch ook nog thee", noodigde
mevrouw Wenninck.
"Ik heh al theegedronken, dank u. Hoe gaat 't Annie?" wendde
zij zich beleefd tot mevrouw Wouters.
"Met [ou kan ik er weI over spreken, je kent Annies geheimen
weI. 't Wil maar niet. vlotten met haar en Greve; je weet, ze is
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nu eenmaal doodelijk van hem en jouw engagement heeft haar
stemming niet beter gemaakt".
"Ik zal haar eens komen halen, op dag heeft Theo toch
zelden tiid en ik heb haar weI wat verwaarloosd in de laatste
weken; maar u weet hoe't gaat, bezoeken aan de wederzijdsche
familie, een dagje hier, een avond daar, de tijd vloog.... "
"En .... is 't je nogal meegevallen?" Mevrouw Wouters vroeg
't met halftoegeknepen oogen. "Naar ik hoor, is zijn familie nogal
kerksch, de oude heer was immers predikant?"
,,0", nam Cors moeder 't woord, "Cor gaat zoo op in Theo, dat
de rest haar niet raakt; maar de oudelui Bennema zijn weI heel
vriendschappelijk, dat moet ik zeggen. Overigens kan [e er na
zoo'n vluchtige kennismaking nog niet over oordeelen".
"Ze zullen ook zooiets blij zijn met zoo'n lief schoondochtertje!"
Mevrouw Wouters trok een pruimemondje, wat ze altiid deed als
ze iets zei waar ze niets van meende. Cor kon haar niet uitstaan,
voelde ook nu 't valsche van haar gezegde.
"Wij zijn vanavond bij de Bennema's gevraagd, rna", zei ze,
't compliment negeerend, "ik liep er even in en nam de invitatie
maar aan".
"Dan ben je voorbarig geweest, meisje, want we gaan vanavond
met mevrouw Wouters naar een operette; die troep blijft maar
twee dagen".
"Maar laat ik je niet derangeeren, Lena", kwam mevrouw
Wouters zoetsappig, "ik begriip, de familie Bennema gaat voor .. "
"Neen hoor, afspraak is afspraak, en er is nu hier niet zooveel
to doen, dan dat je 't niet waar zou nemen, als 't er is".
Cor hield zich onzijdig, begreep, dat ze er nog genoeg over te
hooren zou kriigen. Mevrouw Wouters draalde nog even, vertrok
onder belofte 's avonds tijdig terug te komen. Cor deed haar uitgeleide, ging toen naar boven, waar ze bleef, tot ze haar vaders
stem hoorde.
Binnenkomend zag, ze, dat haar moeder vleesch sneed; haar
vader, reeds op zijn plaats zittend, ontving haar met een knipaogje in de richting waar zijn vrouw stond, Suus gaf waarschuwingsteekens vanuit de serre. 't Tweede meisie, met zachte
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bewegingen dekkend, zette den schotel met gesneden vleesch op
tafel, terwijl mevrouw Wenninck, met hoogroode kleur, zwijgend
ging zitten, langzaam haar servet uitrollend.
"Ik zou weI eens willen weten", begon ze, toen er opgediend
was, "sinds wanneer jij over m'n avonden disponeert".
"Gunst, rna", Cor zette zich schrap, "ik begrijp niet, dat u 't
zoo opneemt. Verbeeld u, pa, ik loop bij de Bennema's aan, ze
vragen of we een uurtje komen, kan ik nou weten, dat rna intusschen .... "
"Ja, kind", suste mijnheer, "je moeder vertelde 't mij, je hadt
niet zelf moeten beslissen, ik vind 't niet zoo overwegend om er
lang gezeur over te hebben, je zegt eenvoudig, dat we al een
invitatie hadden zonder [e weten".
"Maar mevrouw rekent er altiid zoo op als we komen .... "
,,'t Is toch geen wet", viel mevrouw Wenninck uit, "dat we, nu
jij verloofd bent met Theo minstens eens per week met [ou bij
zijn ouders moeten zijn. Wij hebben geen enkel aanknoopingspunt, wat mij betreft, ik ben allang "au bout de mon latin".
"Dat gebeurt u anders niet gauw", bitste Cor.
"Corretje!" waarschuwde papa, met een verdacht trillen van
zijn mondhoeken.
"U hebt goed praten, maar ik moet de kastanjes uit 't vuur
halen, en rna maakt er zich later met een nietszeggend excuus af".
"Zij behoeven niet te weten".....
"Ik zeg zooals 't is", snibde Cor, "ze begrijpen, datu liever in
de comedie zit, dan bij hen, u laat 't hun genoeg merken, dat u
anders bent, anders denkt .... "
"Hoor eens, meisje", mengde mijnheer zich in den twist, "wij
hebben ons in aIle opzichten geschikt naar de familie Bennema,
met jullie receptie, met 't diner, hebben we zooveel mogeliik getracht hun gevoelens ter wille te ziin; de speech van den ouden
heer ligt mij nog zwaar! Maar van hun kant kunnen ze niet
vergen, dat we deelen in hun gedachtengang, ze moeten ons daarin vrij laten, wil 't voor [ou op den duur geen onhoudbare geschiedenis worden. Maar we zullen hopen, als je in 't bootie zit
en Theo stuurt" ....
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"Dan stuurt-ie naar rechts", zei mevrouw dubhelzinnig, "met
een heele bagage zware principes. Ik heb m'n meening met je
engagement genoeg gezegd, en ik heb er niets aan toe te voegen".
"Die liet aan duidelijkheid niets te wenschen, een en al verstand", klonk 't bitter.
"Juist, dat is 't wat we noodig hebben in de wereld, altijd en
overal".
"Zouden we 't dan nu ook eens gebruiken", ving mijnheer zijn
vrouw. "Wij laten 't onderwerp rusten, Cor excuseert ons en wij
gaan naar de operette. Waar is Theo?"
"Die is een patient buiten de stad bezoeken, en heeft daarna
vergadering; na afloop zou hij mij halen bij ziin ouders".
"Ga dan met ons mee en schrijf 't Theo, hij zal er toch niet op
tegen hebben, dat jij met ons .... "
"Ik ga de oudjes gezelschap houden",
"Dat 's een comedie op zich zelf", lachte mevrouw spottend,
,,'t theeavondje van de familie Stastok in 't klein".
De lippen stijf op elkaar gedrukt, de oogen vol tranen, slikte
Cor de hatelijkheid; onder 't schillen van een sinaasappel trachtte
ze zich meester te worden; toen haar dat niet gelukte, verliet ze
zwijgend, zonder omzien de kamer; haar muts en cape nemend
liep ze met driftige passen de lange gang door, sloeg de voordeur
met een smak achter zich dicht. Buiten gekomen ademde ze diep
de frissche avondlucht in, liep langzaam de gracht af, den langsten weg door de winkelstraten nemend, om zoo op den singel
1e komen, waar Theo's ouders woonden.
Met een pakje bij zich schelde ze aan, werd door de bejaarde
met Friesche kap gekleede meid binnengelaten.
"Goed, dat je er bent", begroette mevrouw Bennema hartelijk,
"ben j e aIleen?"
"Dat zal ik u aanstonds vertellen", antwoordde Cor naar den
ouden heer gaande, die in zijn gekleede jas nog Ianger en stijver
geleek dan anders. Ze vond 't ineens heel moeielijk haar boodschap te zeggen, zag met een gevoel van schaamte naar 't buffet,
waar 't warme wijnketeltje met de glazen klaarstond, naar 't theeblad met de fijne theekopjes en de beste zilveren lepeltjes, naar
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de schaal met eigengebakken koekjes, stellig nog dien middag
klaargemaakt, omdat mevrouw Wenninck die zoo geprezen had
bij haar laatste bezoek.
Maar Cor hield niet van dralen, vertelde 't gebeurde flinkweg,
zichzelf de schuld gevend, aIleen reppend van een invitatie, zonder
in details te treden.
:Mevrouw, goedig, nam de zaak zooals ze was, haar man, met
de handen op den rug voor de kachel staande, de staalblauwe
oogen doordringend op Cor gericht, maakte zich gereed er 't zijne
van te zeggen.
Met tact sneed Cor hem den pas af.
"Nu moet u 't mij maar eens heel gezellig maken", begon ze,
niet achtend zijn stroef gezicht; "trek u nu die deftige [as eens
uit en uw huisjasje aan, en doe II nu eens als laatst, toen ik onverwacht binnenviel en u die leuke lange pijp rookte".
Zijn gezicht ontspande.
,,'t Spilt mij zoo voor moeder, ze heeft er zoo voor gedribbeld".
"Dus ik tel niet mee? Die lekkere koekjes komen heusch weI
op, en wij zullen hier nog zoo dikwijls knusjes met ons drietjes
zitten, als we getrouwd zijn en Theo is uit, wip ik. hierheen".
"Deo volento", sprak de oude heer plechtig, terwijl hii een pijp
uit 't rekje naast den schoorsteen name
"Ja, kindje", zei mevrouw theeschenkend, ,,'t nieuwe jaar zal
een groote verandering voor je brengen en een blijvend geluk voor
mijn jongen, hoop ik",
Cor knikte vriendelijk. Ze dacht aan den avond, toen
Theo haar voor het eerst, met den arm om haar heen
geslagen, tot zijn moeder had gebracht. lIoe vreemd ontroerd
was ze geweest, toen Theo's moeder hun beider handen in de hare
sloot, een enkel woord van welkom fluisterend. 't Zachte, moederIijke in de oude vrouw had haar terstond aangetrokken. Eenvoudig, zonder veel woorden, gaf ze zich, ze had dezelfde warmzonnige natuur van Theo. Ziin vader was van een komieke plechtigheid, die op Cor's Iachspieren werkte; ze vond in ziin drogen
ernst, zijn nooit uit de plooi gaan, iets dat altiid weer haar lachlust gaande maakte; grooter contrast met haar vader, dat leven-
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dige oude heertje, kon ze zich niet indenken; vader, die zoo
smakelijk lachen kon en nu in de operette zich stellig kostelijk
amuseerde, aIle tafelscenes ten spilt, tot ergernis van rna, die zijn
onomwonden -genieten "bourgeois" zou vinden. En ze dacht zich
Thea's vader in een operette! Ze lachte ineens zacht voor zich
heen, stand op am zich een houding te geven.
"Ik vergat wat", excuseerde ze zich en kwam direct weer
binnen met een trommel drabbelkoeken.
"Die nam ik als pleister op de wond mee", en wat verlegen
reikte ze 't pakje over.
"Dat 's nu tach te erg", yond mevrouw en Cor aanstootend, wees
ze in de richting van haar man.
"N au steel je zijn hart", - fluisterde zii, "hij is er dol op",
Mijnheer, verdiept in de courant, las halfluid: .Lustige
Wittwe!" "Hoe is 't mogelijk! Wat een titel! Zulke zedenbedervende dingen voeren ze nou op; 't moest eenvoudig verboden
worden".
Cor lachte. ,,'t Is minder erg dan u denkt" ....
"Zijn je ouders daarheen?" Een wantrouwende blik trof haar.
"Ja".
.Doh!'' 't Klonk langerekt, alsof hii nu pas alles begreep,
"Mevrouw Wouters vroeg ons".
"En Suus?"
"Suus? Die gaat nog niet uit",
"Nog niet? Laten wij bidden, dat ze er nooit komen zal",
"Och", Cor zei 't wat luchtig, "je moet zooiets niet zwaarder
nemen dan 't weegt. Je gaat er heen, [e amuseert [e, je vergeet 't
zoodra je 't gezien hebt, en bii 't heengaan ben je er niet beter,
maar ook niet slechter door geworden".
,,'t Is alles uit den booze. Je kunt maar een ding dienen, God of
de wereld, meisj e" .
"Cor's leven komt nu vanzelf in eene andere richting", suste
mevrouw. "Ze gaat zich voorbereiden tot een ernstige taak".
"AIs ze maar op vasten grand bouwt, de tegenwoordige [onge
menschen vergeten, dat de hoeksteen van 't gebouw 't geloof moet
I

zijn" .
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"Theo vergeet 't niet, en als Cor zich aan hem toevertrouwt ....
0, 't wordt zoo anders m'n kind", ging ze vriendelijk voort, toen
ze zag, dat Cor's mond zenuwachtig vertrok, "als een gezin je zorg
vraagt,. . .. ik ken geen grooter vreugd .... "
Ze zag naar haar man. Er kwam een zachterlichtinzijneoogen.
"Met God ging alles goed", sprak hij eerbiedig en Cor voelde 't
oprecht gemeende in die woorden. 't Was haar vreemd te moede,
de twist van dien middag thuis zat haar nog dwars; 't bazigkattige van haar moeder, 't zich schikken en plooien van haar
vader om der wille van den vrede, 't stond haar alles voor den
geest. En toch voelde ze, dat er een band was daar, waarvan ze
zich nooit zou losscheuren; ze zou zich schikken, aanpassen, maar
ze zag zoo heel duideliik de niet te overbruggen kloof, die aIle
sympathie tusschen haar familie en die van Theo zou uitsluiten.
Ze verlangde naar huis, aIleen werd 't haar hier op zoo'n avond
te machtig. Moeielijk sleepte 't gesprek zich voort. Toen ze tegen
negen uur den sleutel in de deur hoorde steken, sprong ze als
geelectriseerd op, liep naar de gang, waar Thea, zijn hoed en jas
op de kapstok smiitend, haar in zijn armen sloot,
"Is me dat een dag!" zei hij binnenkomend, zijn moeder
kussend, zijn vader de hand toestekend. Dan zich neervleiend in
den leunstoel bij de kachel trok hij Cor op zijn schoot. Ze stribbelde
tegen, maar hij legde haar hoofdje tegen ziin borst, kuste haar
plagend in den hals. Ze worstelde zich los, ging naast hem staan
met hoogroode kleur.
"Dwaas kindje", lachte hi], maar er was teleurstelling in zijn
stem, "heb ik dat nou verdiend na de ontberingen van vandaag?"
Ze streek even door zijn blonde kuif, om 't goed te maken,
schonk hem dan een glas warmen wijn in, terwijl hij onderwijl
opgewekt vertelde van ziin buitenbezoek.
"En hoe bracht m'n meiske den dag door? Je ziet er moe uit
kindje!"
"Ik heb St. Nicolaas-geheimen gekocht, Suus getracteerd, laat
gegeten en gezellig hier gebabbeld".
Hi] keek haar onderzoekend aan, vroeg niet verder, stand tiidig
op om haar thuis te brengen.
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Zijn arm onder den haren stekend, liepen ze samen den maanverlichten singel af.
"Wat is er Corretje? Je bent niet als anders?"
"Verbeelding, vent!"
"Vondt je 't .... niet prettig bij ons?"
Ze lachte hem geruststellend toe.
,,'t Gaat best hoar, maar er was thuis een kleine onaangenaamheid aan tafel".
En ze vertelde van de mislukte invitatie, zoo luchtig mogeliik,
Thuiskomend ging Thea nog even mee naar binnen. In de
huiskamer was klaargezet, 't theewater suisde op een laag
gaspitje.
"Ma houdt straks nag een napraatje van een uur", zei Cor,
"maar ik ben boven voor ze thuiskomen".
"Vijf minuutjes zijn er nog voor mij". Theo duwde haar in een
leunstoel, ging zelf op den arm zitten, zijn vingers spelend met
de donkere lokjes aan Cors voorhoofd; dan haar gezichtje naar
zich opheffend, drukte hij ziin lippen vast op de hare. Een oogenblik liet ze hem begaan, dan onttrok ze zich aan zijn omhelzing.
Hij stond Ope
"Je bent koel,Cor", zei hii wat verwijtend, "straks thuis en
nu
"
"Och, als er anderen bij zijn
"
"Nu zijn we toch aIleen; ik neem, maar jij geeft niet, dat lijdelijke van j e!"
,,'t Is alles nog zoo vreemd", ontweek ze, schrikkend van zijn
uitvaI, "ik kan mij niet zoo onstuimig geven, daarom moet je
niet denken.. . . "
Maar Theo had niet dadelijk zijn goede stemming terug; maakte
aanstalten heen te gaan. In de gang trok hij zijn [as aan, nam
zijn hoed; dan zich tot haar buigend, kuste hii haar met een "nacht
Cor" vluchtig op de wang. Cor streed, wilde iets zeggen, liet 't
goede oogenblik voorbijgaan, stond, voor zij 't wist aIleen in de
gang.
Zacht ging ze naar boven, op haar kamer gekomen, die ze met
Suus deelde, stak ze om deze niet te storen aIleen de kaarsen van
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de toilettafel aan, ontkleedde zich langzaam, ging voor den spiegel
zitten, in gedachten verdiept de haarspelden een voor een halend
uit de rijke haarmassa. Zij nam Theo zijn houding niet kwalijk,
voelde aIleen, dat hij haar terughouding niet begreep, ze aan een
andere oorzaak dan de ware toeschreef. Cor was anders opgevoed
dan Suus; haar muzikale aanleg, die zich vroeg uitsprak, had
haar opvoeding in een andere richting geleid; toen ze zestien was,
had ze de school verlaten, privaatlessen in de talen genomen, en de
overige uren aan haar zangstudie gewijd. Zij was, daarin opgaande, niet veel in aanraking gekomen met meisjes van haar leeftijd;
zich ouder voelend daardoor en niet zooals zij flirtend en omgaande met jongens van gelijke jaren. Later was ze op aandringen
van haar ouders uitgegaan als alle jonge meisjes; toch had ze
zich nooit zoo thuis gevoeld in 't clubje waar ze was opgenomen,
kon ze tegenover vreemde jongelui moeielijk den rechten toon
vinden. AIleen Dolfs vrienden, die haar thuis ontmoetten, weerspraken de meening dat ze stijf en stug was. Door dat alles stond
ze nu vreemd tegenover 't. feit van haar verloving, was ze schuw
tegenover de uitingen van Thea's liefde, waardoor ze zich verzette tegen zijn liefkoozingen, er schiinbaar koel tegenover stond.
Daarover peinsde ze, terwijl ze in bed liggend, 'tgebeurde tusschen hen overdacht; 't boos weggaan van Theo beschouwend als
een onrechtvaardigheid haar aangedaan. "Vertrouwen moet er
tusschen ons zijn", had Theo gezegd, "geen gedachte mag er wezen,
die we elkaar niet durven uiten". En had ze denzelfden avond niet
moeten verzwijgen 't geen in haar omging? Hoe dacht hij over
de verhouding tusschen man en vrouw? De dagen zouden voorbiigaan als nu, tot opeens, biina zonder overgang, de verhouding
veranderen zou en ieder 't zou beschouwen als de gewoonste
zaak van de wereld, zooals 't heel natuurliik werd gevonden, dat
ze de vraag, die zich telkens weer aan haar opdrong, niet besprak
met den man, die haar 't naast zou komen te staan in 't leven.
En eensklaps voelde ze die gangbare theorie als een bekrompenheid, waar ze zich boven verheffen moest, als een schroom, die
totaal niet paste bij den ernst van hun liefde. Leidde 't niet tot
verkeerde beoordeeling van Theo's kant? Met hem zou ze 't leven
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doorgaan, hem toebehooren naar lichaam en ziel, en wierp ze
zoodoende niet een schaduw op 't mooie in hunverhouding? Ze
Dam zich voor, dat geen valsche schaamte haar zou beletten tot
hem te gaan; niemand beter dan hij zou begrijpen, wat in haar
gedachten leefde; hij alleen zou wegnemen den angst die haar
boving, als ze nu dacht aan hun huwelijk.
En sterk in haar besluit sliep ze rustig in.

Er brak een drukke maand December voor Cor aan. Na de
roezige St. Nicolaasdrukte had ze mevrouw Bennema geholpen
met 't in orde maken en verschikken in 't huis; half December
werden de beide oudste zoons met hun vrouwen en kinderen
verwacht en 't iiverige vrouwtje was van den morgen tot den
avond een draf om alles zoo gezellig mogelijk te maken. Er was
ook wat te doen; 'de oudste zoon bracht vier, de andere drie
kinderen mee.
,,'t Is veel te druk voor u," zei Cor; toen ze op een middag
kort voor de komst van de karavaan, zooals Theo 't noemde,
zich dapper geweerd had en nu voor heiden een kopje thee zette,
terwijl mevrouw Bennema op Cors verzoek even rustte. "Welnee,
kindjo, ik ben aIleen maar te dik geworden in de laatste jaren.
Ik heb wel voor heeter vuurtjes gestaan! Als je eens nagaat!
Eerst kwam Ernst, een jaar later Kees, dertien maanden daarna
"verden de tweelingen geboren, ik vertel je, ik had de handjes
vol; een groote pastorie, veel aanloop, mijn plichten als domineesche .... "
,,0, Theo raakt nooit uitverteld, als hij over zijn [eugd begint".
"Theo? Die wil ook weI een tafeltje rond; trouwens bij de
oudsten gaat 't er ook al hard naar toe. Ernst is vijf jaar getrouwd
en er zijn er vier, en bij Kees wordt de vierde ook verwacht.
Cordacht aan 't vrouwtje van Ernst, teer, bleek, ouder schijnend dan ze was, veel te zwak voor de vier drukke lawaaierige
kinderen, die dag in dag uit om haar heen woelden, terwijl zij
met een dorpsmeid de huishouding deed.
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"Tine lijkt me allesbehalve sterk", zei ze meelijdend: "ik begrijp niet hoe ze 't volhoudt".
"Ze schikt zich in Gods wil", klonk 't kalm, "kinderen zijn
een zegen en ieder kind, dat God ons geeft, moet ons welkom
zijn; 't lot van de vrouw is zich te onderwerpen aan wat 't
huweliik haar brengt en ieder kind sterkt den band tusschen
man en vrouw".
"Er zullen er weinig ziin, die zoo denken", yond Cor. "In den
tegenwoordigen tiid mag een vrouw gelukkig andere eischen
stellen aan den man; 't geestelijke moet meer op den voorgrond
treden in 't huwelijk. Trouwens, waar de financieele quaestie
zooveel meer spreekt dan vroeger, is een groot gezin niet altiid
wenscheliik. Bovendien, [e jeugd verdwijnt in zorgen .... "
"Cor!"
Mevrouw Bennema was heel stug geworden, al 't vriendelijke
nit haar gezicht was verdwenen. Een oogenblik was 't stil in de
kamer; Cor beet zich op de lippen, yond geen woorden; dan
had mevrouw Bennema haar zelfbeheersching herwonnen. Toch
klonk haar stem hard, toen ze voortging:
"Ik had moeten bedenken, dat [c uit een andere sfeer komt,
dat je groot werdt te midden van andere ideceudan de onze. Wij
leefden volgens een bepaald richtsnoer, met den bijbel in hoofd
en hart".
"Mij dunkt, de geestelijke band tusschen man en vrouw moet
ook meespreken; een man kan ziin vrouw tach op andere wijze
waardeeren, dan aIleen als moeder van zijn steeds toenemend
kindertal" .
"Daar heb ik mij nooit in verdiept en ik heb nooit anders gewenscht dan moeder te zijn en als vrouw mijn plicht te vervullen. God schiep de vrouw aIleen voor die taak en met al
haar eischen bederven de tegenwoordige vrouwen 't geluk van
den man".
Cor zweeg, voelde dat ieder woord van haar kant de kloof,
die hen scheidde, grooter zou maken en 't begrijpen meer onbereikbaar. Daarom bracht ze 't gesprek terug tot de loge's, denkend
aan 't levendig troepje kinderen, dat met nog meer vreugd dan
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andere jaren naar grootmoeder kwam, omdat de nieuwe tante
Cor er zijn zou om met hen te spelen.
Oudejaarsavond. Er was vroeg gegeten bij de Bennema's, orodat de familie naar de kerk ging; de Kerstdagen en de dagen
tusschen Kerstmis en Oudjaar had Cor biina uitsluitend
bij Theo's ouders doorgebracht. Suus had den eersten dag
al twee van de oudste kinderen naar huis gehaald, en mevrouw
Wenninck gesoebat ze te logeeren. En ze brachten er met hun
drieen het huis op stelten. Nu, op den laatsten avond hadden
Cor en Theo beloofd de kleintjes bij de Bennema's naar bed te
brengen; oud en nieuw zou ze thuis vieren, haar ouders stonden
er op, omdat ze ill 't nieuwe jaar 't ouderlijk huis verlaten ging,
en Theo had 't gehillijkt, 't Was een leven als een oordeel geweest
eer 't drukke kindertroepje door oom Thea en tante Cor er in
was gestopt; oom Theo wist van geen ophouden en Cor noemde
hem 't lastigste kind van 't heele zaakje.
N u, in de stille huiskamer, waar de zware gordiinen gesloten
waren, 't theewater suisde, 't mika-deurtje van de vulkachel
rossig licht doorliet, viel Cor in den eersten den besten luien stoel
neer:
"HeI Even rusten l Is dat een lawaai! Ik ben doodopl"
,,'t Was tach leuk! zei Theo, zijn handen warmend voor 't mikadeurtje.
Na den avond, waarop hij boos was weggegaan, was 't Cor of
hij terughoudender was geworden bij hun samenzijn. Ze hadden
't kleine voorval niet meer aangeroerd, maar Theo uitte zich
minder, daardoor toonend, dat hij haar terughouding op 't ware
peil had gesehat. Nu echter, ill een behoefte naar hartelijkheid,
ging hij naast haar zitten in ziin geIiefkoosde houding op haar
stoelarm. Ze Iaehte hem toe, schoof naar zijn richting, 't hoofdje
nestelend in zijn arm.
"Was 't geen heerlijk jaar?" vroeg zo, als tegemoetkomend. zij.t
gedaehten.
"Ik heb nog maar een wensch vanavond, lieveling".
"En die is?"
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"Dat je onzen trouwdag bepaalt, dat ik, 't nieuwe jaar ingaande
weet, wanneer ik m'n zonnetje in huis mag halen".
Hij voelde 't trillen van haar arm.
"In Mei", zei ze zacht.
"Wat zcg je?" Hij sprong op, ging voor haar staan.
"Zoolang zou ik nog moeten wachten, terwijl niets, niets ons
belet, terwijl mijn huis klaar is en iedere dag zonder je mij tc
lang valt?"
Hij boog zich tot haar over.
"Cor", zei hij vastberaden, "er is iets wat je mij niet zeggen wilt,
er moet vertrouwen tusschen ons zijn in de eerste plaats om gelukkig te worden, dat zei ik je al eens.
Er viel een stilte. Dan bracht Cor haar gedachten onder
woorden.
"Ik zou willen", zei ze zacht, "dat 't nog lang zoo bleef tusschen
ons, zoo .... zooals 't nu is .... is 't heerlijk!"
"Dat is 't ook, maar onze liefde zal inniger, volkomener worden,
als we man en vrouw ziin",
"Dat zie ik niet in".
"AIleen in geheele overgave, kan de vrouw, die liefheeft gelukkig wezen, en de man zal haar liefhebben in de waardeering
van die overgave. Voel je hetgeen ik je zeg, Cor, dan zal niets ons
in den weg staan, doe je dat niet, dan heh je mij ook niet lief
op de wijze zooals ik 't zou wenschen. Ik voor mii vind, dat we
hadden moeten zwijgen over dat onderwerp".
"Waarom? Je vraagt mijn vertrouwen en ik bracht mijn gedachten van de laatste weken onder woorden. Ik noem 't verkeerde pruderie een onderwerp, dat ons zoo raakt, niet ter sprake
te brengcn".
"Ik kan 't niet met je eens ziin, kind, ik zou 't, ja, hoe zal ik 't
zeggen, ik zou 't vrouwelijker van je gevonden hebben als je gezwegen hadt. Ik voel 't als zoo heel teer, wat daar voor ons is weggelegd in 't nieuwe jaar. 0, je weet niet waar ik van droom", ging
hij voort en zijn stem trilde, "vertrouw je toch aan mij toe,
liefste, en tusschen ons zal 't zijn wat madame Rostand zoo innig
zegt:
49
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"Et comme chaque jour, je t'aime davantage
Aujourd'hui plus qu'hier et bien moins que demain".
Cor kon niet antwoorden, ze voelde in zijn woorden iets van
't burgerlijk bekrompene wat haar in zijn moeder getroffen had,
't stelde haar teleur, dat hii niet ruim genoeg dacht, om 't doel van
haar spreken te doorvoelen; ze begreep, dat zijn woorden haar de
gelegenheid benamen een tweede maal 't onderwerp aan te vatten;
aan den anderen kant trof haar 't teere van zijn woorden, die
uiting gaven aan zijn diepe liefde voor haar als een geruststelling.
Theo bracht 't smartelijk gevoel van twijfel ten onder. Voor
hem had haar liefde slechts waarde, als ze zich geven zou, zonder
naar 't waarom te vragen en hij vroeg zich af, of ze liefhad zooals hij.
Voor den spiegel staande zette Cor 't bontmutsje op, liet zich
den avondmantel door Theo om de schouders leggen.
"Moet 't Mei worden, Cor, eer?" .... Hij voltooide den zin niet,
voelde weer iets als teleurstelling.
Zonder antwoord liep ze hem voorbii; hij had tact genoeg om
verder te zwijgen, zag Cor's striid, liet haar, stil voortloopend op
den besneeuwden singel, aan zich zelve over, zich voorbereidend
op de ontvangst die hen wachtte en die niet strookte met ziin ernstige gedachten.
In de vroolijk verlichte huiskamer zat de familie reeds bijeen,
en de avond verliep zooals Cor dien jaar in jaar uit had meegemaakt, en evenals ieder jaar zong ze op haar vaders verzoek het:
"uren, dagen", Tegen twaalf uur had mevrouw Wenninck een
verrassing. Ter eere van Cors laatste oud- en nieuw in 't ouderlijk huis had ze een oesterpartijtje klaar, en papa Wenninck
schonk champagne. Tegen twaalven, toen de glazen opnieuw gevuld
werden en de oude heer zich gereed maakte tot een speech, legde
Cor even haar hand op ziin arm.
"Ik zou graag wat zeggen, vader", zei ze met neergeslagen
oogen.
Allen luisterden. Theo, in uiterste spanning, voelde, dat Cor beslissen zou.
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Even knipte ze zenuwachtig met de oogen, dan zich tot haar
ouders richtend, sprak ze den wensch uit in Februari te trouwen.
"Cor!" 't Klonk als een juichkreet uit Theo's mond. Ze lachte
hem toe met tranen in de oogen, legde haar hoofdje aan zijn
schouder.
"Daar steelt zoo'n [ongen me de laatste maanden zonder gewetenswroeging weg", schertste Cor's vader, zijn ontroering
nauwelijks meester.
"Wat denk je er van?" wendde hij zich tot zijn vrouw.
"Wij zullcn 't maar beklinken" , lachte deze. "Theo kijkt me
zoo angstig aan!"
En hun glazen heffend, dronken ze 't jonge paar toe.
De pendule trilde zijn twaalf zilveren slagen, even was 't doodstil in de kamer, was ieder verdiept in eigen gedachten .... Theo,
niet achtend de anderen, sloot zijn meisje in de armen.

"Ik zou je al 't geluk weI willen geven
Waarvan ik in m'n donk're nachten droom ...."
E.

OSTEN.

"In de zorgen voor 't uitzet en 't huis vloog de maand Januari
om; sinds zijn practiik begon, bewoonde Theo met een meid-huishoudstereen dubbele woning op een der singels en geholpen door
mevrouw Wennincks goeden smaak, had Cor met haar moeder 't
huis "bewoonbaar" gemaakt, zooals ze 't oneerbiedig uitdrukte.
De laatste dagen voor 't huwelijk had Theo haar echter den toegang ontzegd en met zijn schoonmoeder geheimzinnige apartjes
gehouden, waarbij zij, zooals ze beweerden, Cor best missen
konden. De bruidsdagen werden geheel "en familIe" doorgebracht,
op den trouwdag zou een diner plaats hebben, waarbij behalve de
naaste familie, de bruidsmeisjes en een paar studievrienden van
Theo zouden aanzitten.
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Op eenecht winterschen Februaridag trouwden ze. Theo's
vader had den wensch geuit 't huwelijk in te zegenen en een wonderliike ontroering had Cor bevangen, toen ze geknield liggend,
Theo's hand de hare voelde omklemmen in vasten greep, t.erwijl
't: "dat 's Heeren zegen op u daal" hun werd toegezongen. Zelfs
aan tafel was ze onder den indruk gebleven; ze was stil in tegenstelling van Theo, die zijn stralende blijdschap deed hoogtii vieren en in aIle opzichten een [oligo bruigom was; nu en dan, als
de aandacht niet te veel op hen gevestigd was, boog hij zich tot
Cor, vond hij gelegenheid haar een enkel innig woord toe te
fluisteren, door haar beantwoord met een vriendelijk lachen van
haar donkere oogen. Maar naarmate het later werd, namen de
speechen in aantal toe, werd de stemming aan den kant, waar
de jongelui zaten, luidruchtiger, hegon de bruigom te verlangen
naar 't oogenblik, waarop de bruidsmeisjes 't sein van opstaan
zouden geven. Toen tegen achten Annie Wouters een druk
oogenblik waarnam om Cor te waarschuwen, verliet deze onmiddellijk de tafel en een kwartier later reed ze met Theo de
opriilaan van 't hotel uit. Zwijgend zat ze naast hem, vast omsloot
zijn hand de hare.
"Waar gaan we heen?" vroeg ze, toen ze inplaats de hrug

naar 't station, den singel opreden.
"Dat 's mijn geheim", lachte Theo.
Een oogenblik later stopte 't riituig, de koetsier sprong van
den bok, opende 't portier. Cor zag Theo's huis, helder verlicht.
Hij liep vooruit, ontsloot de deur, ze volgde, nog niet volkomen
begrijpend, hoorde 't riituig wegrollen. De trap opgaande stonden
ze voor Theo's werkkamer. In de deuropening bleef Cor even
staan; voor haar lag 't vertrek in intieme gezelligheid; voor den
hrandenden haard twee fauteuils, onder de met groenen kap gedekte schemerlamp stond de theetafel, met 't nieuwe zilveren
theeservies, een geschenk van Cor's ouders; in de bouilloir kookte
't water.
"Welkom thuis, vrouwtje".
Hii zag haar ontroering, trok haar tot zich
.
Cor besefte, als een bliide verrassing, ziin fijngevoelde attentie.
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"Liefste", hij boog zich tot haar over, "ik wilde, dat we dezen
avond, dezen nacht in ons huis zouden doorbrengen, alles leende
zich tot de volvoering van miin plan, je moeder hielp mij een handio
en nu wordt ons eerste samenzijn niet ontwiid door de atmosfeer
van een roezig druk hotel, waar niets ons eigen is".
Ze dankte hem met een kus, nestelde zich uiterlijk kalm hehagelijk in den stoel; door de gesloten portieres die de werkkamer
scheidde vall de achterkamer, zag ze licht schemeren. Nerveus,
trachtende den in haar wakker wordenden angst tot zwijgen te
brengen, stond ze op, schonk thee, terwijl Theo een sigaar ontstekend in den anderen stoellag, de voeten steunendop den haardrand. Hij zag 't trillen van haar handen, haar gejaagdheid
negeerend, zag hij kalm-vriendelijk tot haar op, sprak over den
verloopen dag. Met halfgesloten oogen in haar stoel leunend,
trachtte Cor te luisteren; langzaam werd 't rustiger in haar,
ving ze meer den klank op van zijn sonore stem, dan de woorden,
waardeerend, dat Theo zichbeheerschte om harentwille. Dan,
als hij opstond, haar naderde en zij zijn kussen voelde, wist ze
dat 't oogenblik van overgave nabij was.
En ze besefte, in het heerlijk vertrouwen, dat ziin jonge, krachtige liefde haar, in oneindige teederheid, dragen zou naar 't
onbekende
.
(Wordt vervolgd.)

Op de grenzen van
"Antike" en Christendom.
DOOR

DR. D. PLOOY

II.
(De Octavius van Minucius Felix.)

De Octavius van Minucius Felix, het oudste Christelijk
geschrift in het Latijn, dat wij bezitten,l) is geen apologie.
Ret is een condoleantieschrijven van den in Rome wonenden
advocaat Minucius Felix aan de nagelaten betrekkingen van
Octavius, waarin Minucius diens nagedachtenis eert door de

herinnering aan en de wedergave van een godsdienstig twistgesprek, waarin de uitnemende eigenschappen van Octavius
zoo schitterend uitkwamen.P) Minucius is een man van fijnen
smaak en literaire ontwikkeling. Als hij dus zulk een consolatio
schrijft, giet hij ze in een smaakvollen vorm, te meer omdat
hij duidelijk de bedoeling heeft voor zijn vriend Octavius een
1) De netelige quaestie betreffende de verhouding van den Octavius tot
den Apologeticus van Tertullianus laat ik hier rusten. Mijn gevoelen is in
den tekst aangeduid. Belangstellenden verwijs ik naar 't belangrijk art.
van J. Stiglmayr S. J. Zur Prioritai des Octavius des M. Fel. gegenuber
dem Apologeticum Tertullians, Zeitschrift fur Kath. Theol., 1913. Heft 2.
De omvangrijke oudere literatuur volledig in de Teubnered. van den
Octavius door Waltzing, 1912.
2) Ook deze opvatting wordt niet algemeen gedeeld. Zij is het eerst
verdedigd door Anton Elter in een belangrijk Universitatsprogramm :
Prolegomena zu Minucius Felix, Bonn, 1909, waarheen ik belangstellenden moet verwijzen.
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blijvende gedachtenis te stichten. Daardoor is het niet slechts
de vriendschap, die in een intiem schrijven den betreurden doode
eert, maar ook de woordkunst, rhetoriek in den besten zin,
die de pen bestuurt. Minucius had, zooals wij zien zullen,
bijzondere reden juist in dezen dialoog, die den Christen
Octavius eeren zou, rhetorische ontwikkeling en wijsgeerige
geschooldheid te toonen: de bittere verachting waarmede
Caecilius over die Christenen, menschen uit de heffe des Yolks,
dwazen en lichtgeloovigen, obscure typen van een liederlijken
godsdienst, een slag van cynische philosophen, de verachte
bespotters en bestrijders van aIle beschaving, had gesproken,
kon niet nobeler, niet meer afdoende worden teruggewezen,
dan door een betoog, waarvan en vorm en inhoud blijken
droegen van grondige bekendheid met de eischen van stijl en
wetenschap, zooals die toen door de toonaangevende kringen
werden gesteld.
Minucius Felix constateert met nadruk dat Octavius in het
twistgesprek met Caecilius aan dezen eisch ten volle heeft
beantwoord: "na zijn betoog bleven wij hem in stille verbazing
een oogenblik aanstaren enwat mij betreft, ik was buiten mijzelf
van groote bewondering, omdat hij datgene, wat men gemakkelijker gevoelen dan zeggen kan, met argumenten en met
voorbeelden en met bewijzen uit zijn lectuur had aangetoond,
en omdat hij de kwaadwillige kritiek met haar eigen wapenen,
namelijk met wijsgeerige argumenten, had afgeslagen, en ook
omdat hij aangetoond had, dat de waarheid niet slechts klaar
verstaanbaar, maar ook bevallig was".
Ret spreekt van zelf, dat Minucius Felix, die hier zijn vriend
om deze qualiteiten prijst, hetzelfde ideaal moet hebben voor
zijn eigen geschrift. De literaire vorm is dan niet een stenografische reproductie van een warm gesprek: Minucius heeft
het gesprek gestyleerd en ook gestyliseerd. En, gelijk Octavius
zelf, toont vorm en inhoud grondige bekendheid met, maar
ook diepgaanden invloed van lectuur en rhetorieke ontwikkeling.
Zonder ooit nadrukkelijk te citeeren, is zijn geschrift doortrokken
voornamelijk van de geschriften van Cicero en Seneca. Een
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kenner moest reeds op grond daarvan het onbillijke der
beschuldiging aan het adres van Octavius als Christen: dat hij
als zoodanig "de minste der philosophen" moest heeten,1)
afwijzen. Met krachttermen was bier niets te winnen: de daad
moest 't aantoonen. En zoo heeft Minucius Felix een boekje
geschapen, dat ook den meest verfijnden literairen smaak
streelt (Norden).
Ret is een teer en, voor den vertaler, weinig dankbaar werk,
een geschrift in zoo rythmisch en elegant Latijn, zoo fijn en
geestrijk genuanceerd, en zoo rijk aan stilistische kunstvormen
in een andere taal weer te geven, en voorzoover ik het dus
hier en daar voor enkele gedeelten weI beproeven moet, doe ik
het met een uitdrukkelijk beroep op dell welwillenden lezer,
wien ik slechts gelukwenschen kan zoo hij geen vertaling van
noode he eft.
De dialoog begint met een note personnelle, die de vriendschap
van den schrijver voor Octavius in 't vriendelijkst licht plaatst.
De tijding van Octavius' overlijden roept hem het beeld van
den trouwen vriend weder voor den geest,zijn hartelijke
genegenheid: "in ernst en luim stemde hij volkomen met mij
in: men zou zeggen 't was een geest over twee personen
verdeeld. Zoo was hij mijn eenige vertrouwde in mijn liefhebberijen, maar evenzeer mijn deelgenoot in mijn (heidensche)
dwalingen; en toen ik eenmaal, toen de nevel optrok, uit de
diepte der duisternis tot het licht van wijsheid en waarheid
steeg, wees hij mijn gezelschap niet af, maar, wat eervoller is,
hij ging mi] voor. En toen ik zoo al den tijd, dat wij zoo intiem
met elkander omgingen, in gedachten nog eens doorging, bleef
mijn aandacht vooral bepaald bij dat gesprek, waarin hij
Q. Caecilius, die nog steeds aan het ijdele bijgeloof hing, door
een klemmend betoog tot den waren godsdienst bekeerde".
Octavius is dus beiden v66r geweest en de gedachte juist
aan hetgeen Minucius zelf aan Octavius te danken had, brengt
in zijn herinnering dat gesprek met Caecilius op den voorgrond,
1) Octavius, c. 14: 1.

OP DE GRENZEN VAN "ANTIKE" EN CHRISTENDOM.

777

Daaruit kent men Octavius in zijn beste hoedanigheden, en
inderdaad tegenover het heftige, op 't kantje af persoonlijk
beleedigende betoog van Caecilius, komt de rustige, overtuigde,
vooral in het slot zoo warme toon van Octavius te vriendelijker
uit. En - voor het goed verstaan van den Octavius is het van
beteekenis - het zijn vrienden, die aan 't woord z\jn en naast
het beroep op de kracht der argumenten, is het de persoonlijke
verhouding, die de integriteit der sprekers waarborgt en vooral
aan Octavius' getuigenis kracht verleent.
Minucius Felix, Octavius Januarius en Caecilius Natalis waren
drie vrienden, 1) allen uit Afrika geboortig, mogelijk uit Cirta,
maar, wat waarschijnlijker is, uit de omgeving dier stad, AIle
drie waren zij in de rechtspractijk, Minucius en zijn jongere
vriend Caecilius in Rome, waar een schitterender loopbaan
hun mogelijk was, Octavius bleef in Africa.
Na hun bekeering tot het Christendom, trokken zich Octavius
en Minucius uit het ambtelijk leven terug, maar de vriendschap
bleef, tusschen Minucius en Octavius, niettegenstaande den
afstand die Rome van Africa scheidde, tusschen Minucius en
Caecitius, niettegenstaande de laatste heiden bleef. Octavius
was echtgenoot en huisvader, toen hij voor zaken en ook met
het doel zijn vriend Minucius nog eens op te zoeken, naar
Rome kwam. "Daarvoor verliet hij zijn huis, zijn echtgenoote,
zijn kinderen nog weI op een leeftijd dat deze 't innemendst
zijn, n.l. wanneer zij in de jaren van onschuld zijn en hun
taaltje te liefelijker klinkt door hun half gebroken, krom
gebabbel. Ik kan niet zeggen hoe blij ik "vas en hoe ongeduldig
ik uitzag naar zijn komst, omdat de tegenwoordigheid van mijn
boezemvriend mij een verrassing was, die mij de grootste vreugde
bereidde". Er waren eenige dagen noodig eer de vrienden
alles, wat er gedurende de lange scheiding gebeurd was,
hadden verhandeld, doch toen de eerste opwinding wat voorbij
was, besloten zij naar Ostia te gaan, voor Rome toen wat nu
1) Ik geef hier natuurlijk slechts resultaten; naders vindt de belangstellende b.v. in Elter, Universitatsprogram, Bonn, 1909. col. 9 ff.: eenigszins anders in Boissier, La fin du paganisme, Bme ed, I p. 261 suiv.
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Scheveningen voor Den Haag is. De najaars-vacanties waren
ophanden, de gerechtshoven werden gesloten en Minucius kon
dus in Ostia een kuur doen voor zijn rheumatiek. Op een
morgen wandelden zij langs het strand, een zacht windje
streek vluchtig langs hun leden en het veerkrachtig weeke
zand verleende aan hun tred een gevoel van bijzonder welbehagen. Caecilius merkt intusschen een Serapisbeeld op, en
"naar de gewoonte van het bijgeloovig vulgus", brengt hij zijn
hand aan den mond en werpt het godenbeeld een kus toe.
Octavius, die zich daarover bedroeft, kan zoo iets niet zonder
protest laten passeeren. Rij zegt tot Minucius: "Dat eert u
niet, broeder 1) Minucius, dat gij een vriend, die noch thuis
noch elders ooit van uw zijde wijkt, zoo in deze blindheid van
vulgaire onkunde laat. Hoe kunt gij het aanzien, dat hij op
klaarlichten dag aan steenen zich vergooit, al z\jn die steenen
ook gebeeldhouwd en gezalfd en bekranst. Gij weet toch hoe
u niet minder dan hem zulk een dwaling tot schande strekt",
Aanvankelijk wordt aan deze opmerking, die Octavius kiesch
en fijngevoelig niet aan 't adres van Caecilius, maar tot
Minucius heeft gericht, geen aandacht geschonken. De vrienden
wandelen voort, onder gezellig gesprek over Octavius' zeereis,

zien met belangstelling naar het spel van knapen, die met
steentjes "keilen" over 't zacht deinende water, maar Caecilius
zwijgt, ziet somber en schijnt iets te hebben wat hem hindert.
Minucius vraagt hem, wat de reden is. En dan breekt Caecilius
los: hij is geergerd en gekwetst door Octavius' opmerking,
"waarmede hij zijdelings mij van onkunde heeft beschuldigd.
Daarom: ik heb 't alleen tegen Octavius. Laat mij met hem
maar eens disputeeren, dan zal hij 't weI ondervinden, dat
't gemakkelijker is, onder de lui van z'n eigen club te beweren,
dan in een waarlijk wetenschappelijken strijd zich te verdedigen".
Ziedaar de aanleiding.
Ret scherpst voelt Caecilius zich blijkbaar gegriefd door het
verwijt van achterlijkheid en vulgaire onkunde. Zijn geheele
1) De christelijke aanspraak.
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betoog, waarmede hij zich dan zoekt te verdedigen, moet
allereerst strekken ten bewijze, dat niet maar ondoordachte
sleur, maar weloverwogen en welgefundeerde overtuiging ten
grondslag ligt aan zijn gedrag. Minucius zal dan als rechter
onpartijdig oordeelen, als beiden Caecilius zijn heidendom en
Octavius zijn christendom zullen hebben verdedigd.
Inderdaad, Caecilius heeft zich weI rekenschap gegeven van
de groote vragen, maar dadelijk in het beg-in blijkt het, dat hij
principieele zekerheid, rust in zijn overtuiging mist. "Ret
behoeft geen betoog", zoo zegt hij, "dat in menschelijke zaken
alles twijfelachtig, onzeker, zwevend is, dat men hoogstens
waarschijnlijkheid, geen waarheid bereiken kane Maar daarom
is 't juist zoo wonderlijk, dat er menschen zijn, die het zoeken
naar waarheid maar opgeven en zich zonder meer aan de
eerste de beste meening onderwerpen. Ergerlijk is het daarom
dat sommigen, nog weI menschen zonder ontwikkeling, gespeend
aan aIle wetenschappelijke studie, die nog niet eens een
handwerk verstaan, als volkomen vaststaand iets durven te
beweren aangaande de hoogste en ontzaggelijkste dingen,
waarover tot dusver de philosophie nog niet tot eene conclussie
gekomen is". Men voelt den angel, die het woord van Octavius
bij Caecilius achter liet. De Christenen beweren zekerheid te
hebben, zekerheid vooral omtrent het Godsbestu ur, zij beweren
dat daar een God is en dat die eene God regeert, regeert over
de natuur en over de menschenwereld. "Welk een dwaasheid!
Alsof .wij, nietige menschjes, niet zoo ver er van af zijn de
goddelijke dingen te kunnen doorzoeken, dat het ons niet
gegeven is te kennen, dat het zelfs irreligieus is te onderzoeken
wat boven ons aan den hemel en wat beneden in de diepte
der aarde is. Me dunkt wij mogen ons gelukkig rekenen en
met onze kennis tevreden zijn, wanneer wij naar het oude
woord van den wijze ons zelven wat nader kennen. Er is geen
orde te zien in de natuur: 't gaat alles volgens het blinde
toeval, zonder onderscheid mensch en dier gelijkelijk treffend;
de bliksem slaat op gewijden en ongewijden grond, treft goddeloozen en vromen zonder onderscheid. En als er een god-
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delijke voorzienigheid was, dan zouden wreede tyrannen als
Phalaris en Dionysius nooit een rijk gekregen hebben,
rechtschapen en verdienstelijke mannen als Rutilius en Camillus
nooit verbannen zijn, en zou Socrates nooit den gifbeker hebben
gedronken. Derhalve een van beiden: de onbekende waarheid
is en blijft ons verborgen, of, en dat is eer aan te nemen, het
blinde lot, aan wetten niet gebonden, heerscht in veelvuldige
onberekenbare wisseling". (Cap. 5).
Ziedaar de wijsgeerige geloofsbelijdenis van een ontwikkeld,
nadenkend heiden uit de laatste jaren der tweede eeuw:
systematisch scepticisme, het bankroet van wijsbegeerte en
godsdienst beide. Met nadruk keert Caecilius aan 't eind van
zijn betoog tot die belijdenis van onmacht en onzekerheid
terug, als hij met krachtige instemming een woord van Socrates,
den koning der wijsgeeren, aanhaalt. Wanneer men dezen over
de hemelsche dingen vroeg, antwoordde hij: "Wat boven ons
is, gaat ons niet aan",1) een antwoord, dat terecht als een
woord van buitengewone wijsheid geprezen werd. Hoe langer
wij nadenken, hoe meer de waarheid ons duister wordt. "Naar
mijn oordeel, wat onzeker is, late men intact, en zoo lang zoo
vele en zoo wijze mannen nog geen oplossing gevonden hebben,

moet men niet zoo maar ondoordacht positie kiezen, anders
geeft men voet aan oudwijfsch bijgeloof of wel alle godsdienst
wordt ontwricht".
Ik leg er nadruk op: deze belijdenis wil ook een godsdienstige
zijn. Philosophisch bevredigt zij het naar waarheid dorstende
menschenhart niet, maar godsdienst is toch naar haar aard een
betrekking tusschen God en het schepsel, welke betrekking
dan ook. Zal er nog van eenigen godsdienst in deze wijsgeerige
uiteenzetting van Caecilius sprake zijn, dan slechts de
"vroomheid des harten", die den inhoud des geloofs van
secundair belang acht.
Maar ten slotte is het bij zulk een abstentionisme geen Ieven
en ook Caecilius houdt het er niet bij uit, Plotseling verkeert
1) "Quod supra nos, nihil ad nos" Oct. c. 13 : 1.
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de volslagen scepticus in een geloovig vereerder van de
voorvaderlijke goden, die Rome hebben groot gemaakt en aan
welker tempels de herinneringen van een eeuwenlange
geschiedenis verbonden zijn. Ret is niet de eerste, ook niet de
laatste maal geweest, dat volslagen twijfel leidde tot blind
aanvaarden van traditioneelen godsdienst, als er dan maar rust
gevonden wordt, en de oude traditien hebben immers den nimbus
van de nateve verzekerdheid, Ret is zekere romantisehe
devotie, die dan de plaats inneemt van verzekerde overtuiging.
"Juist omdat blijkbaar het lot regeert en het wezen der
dingen verborgen is, past het ons eerbiedig de leer der vaderen
te aanvaarden, de godsdienstige tradities in eere te houden,
die goden, die onze ouders ons leerden eeren, zonder ze van
nabij te kennen, te blijven aanbidden", Blind geloof, omdat
ons kennen toch te kort schiet, dat is de wijsheid van Caecilius,
Hij spreekt ongeveer in den trant van den pontifex Cotta in
Cicero's dialoog. 1) En toch, hoe geheel andersl Cotta redeneert
als de academicus, koud, persoonlijk onverschillig. Hij gelooft
ook niet aan het bestaan del' goden, maar, natuurlijk, hij moet
als pontifex en als staatsman weI erkennen, dat zonder zekeren
godsdienst de staat en de burgers niet leven kunnen. Welnu,
men houde zich aan de traditie: "Mij is dit eene voldoende,
dat de voorvaderen 't ons zoo hebben overgeleverd", Wat is
't dan bij Caecilius anders: hij is er persoonlijk warm voor, de
herinneringen zljner jeugd, de grootheid van Rome, de aesthetische eenvoud del' tempels - 't is alles hem dierbaar, juist
omdat hij daarin iets van die zekerheid vindt, die hij met zijn
denken verloren heeft. Hij voelt niet slechts het onbevredigende
van zijn eigen sceptische overtuiging, maar ook het oneerbiediggoddelooze ervan: "In den slaap immers zien wij de goden, hooren,
erkennen ze, terwijl wij over dag ze ontkennen, ze niet willen,
in meineed lasteren". Er is in die paar eeuwen van Cicero
tot Minucius weI een heele omkeer in de stemming te constateeren: de frivoliteit van Cicero's dagen is in zoekende
1) De nat. deoruni III: 4 sq.
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devotie veranderd, en als Caecilius zich aan de oude goden
vasthoudt, dan is het niet omdat hij daar vollen vrede bij
heeft, maar omdat hij nergens beter vindt.
Daarom wordt Caecilius warm als hij over de Christenen te
spreken komt: tot dusver heeft niemand, die als wijsgeer au
serieuo: te nemen is, tegen de oude goden durven optreden.
"Is het dan niet ergerlijk, dat menschen van een onverbeterlijke,
verboden en desperate kliek tegen de goden durven optreden?
Lieden, die, uit de onderste heffe, de stompste elementen en
lichtgeloovig vrouwvolk, dat naar den aard harer sexe, zich
lichtelijk laat overhalen, verzamelen en dan een atheistische
samenzwering van het plebs op touw zetten, een samenzwering
die in nachtelijke samenkomsten en plechtig vasten en onmenschelijke spijze, niet door een heilig offer, maar door een
misdrijf wordt bezegeld, een yolk van duisterlingen en lichtschuwen, stom in 't openbaar, in hun schuilhoeken praatsmakers:
de tempels verachten zij als brandstapels, ze spuwen op de
goden, lachen om het heilige, de beklagenswaardigen (als ze
dien naam nog verdienen!) beklagen de priesters, zij verachten
eereambten en purper, zelfhalf-naakt! Onbegrijpelijke dwaasheid
en ongeloofelijke overmoed! Zij verachten de folteringen in
het tegenwoordige leven, en vreezen de onzekere van de
toekomst, en terwijl zij vreezen te sterven na het sterven,
vreezen zij intusschen niet te sterven: een bedriegelijke hoop
op den troost der opstanding neemt hun vrees weg".
Men voelt het, deze man is niet de koele gcdesinteresseerde,
maar hij is door het doen en spreken der Christenen in zijn
diepste gevoelens gekwetst. Zijn heftigheid bewijst hoe de zaak
hem tel' harte gaat. 'I'weeerlei ergert hem bij de Christenen:
vooreerst dat zij, die alle beschaving en ontwikkeling missen,
niet slechts een oordeel hebben over de hoogste vragen, maar
zonder transigeeren de eigen overtuiging voor de eenige ware
verklaren en de philosophische wijsheid van Caecilius, die toch
op eigen ernstig onderzoek en op de uitkomst van eeuwen van
stu die gebaseerd is, botweg als blinde, vulgaire onkunde afwijzen.
Daar is bij Caecilius iets in van de aloude overschatting van
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het intellect en van het oligarchisch zelfgevoel van het "denkend dee!", maar er is - en dit is van meer beteekenis ook een zekere spijtigheid in, dat die lieden van min allooi
beweren gevonden te hebben wat Caecilius vergeefsheeftgezocht.
Maar er is een tweede element: het Christendom is revolutionnair, anti-nationaal, mist pieteit voor het historisch gewordene.
Afgezien nog van hun weerzinwekkende en misdadige practijken
en hun dwaze geloofsvoorstellingen, waarvan hij straks verder
spreken zal, is hem dit revolutionnair karakter, dat den romantischen nimbus der voorvaderlijke grootheid verstoort, reeds
ergernis genoeg.
Dan komt het requisitoir tegen dat Christendom, dat als aIle
onkruid snel voortwoekert! Zij vormen een bond van "broeders"
en "zusters", en door het misbruik van dezen heiligen naam
wordt de bij hen gewone eerbaarheidschennis tot incest. Hun
zinledige en onzinnige superstitie glorieert in misdrijven. Als
er niets van aan was dan zou de scherpzinnige faam zulke
schandelijke dingen, die men zonder excuus te vragen in fatsoenlijk gezelschap niet eens noemen kan, niet van hen vertellen.
En dan somt Caecilius die geruchten op, waarbij echter met
nadruk worde geconstateerd, dat hij ze niet voor onomstootelijke
waarheid uitgeeft, maar als geruchten vermeldt: Ze vereeren een
ezelskop, zij aanbidden een gekruisigd misdadiger en diens
kruis, bij de inwijding in hunne mysterien moet de noviet een
mes steken in een hoop meel waaronder een kind verborgen
ligt en zoo wordt dat kind gedood; het bIoed van dat kind
wordt gierig gelekt, de ledematen verdeeld. En dan - oak
Fronto, de redenaar van Cirta, bevestigt het - bij hun maaltijden
komen allen, met hun kinderen, zusters, moeders, van elke sexe
en elken leeftijd, samen. Als de wellusten in den loop van het
maal zijn verhit, trekt een hond met een touw de lamp om en de duisternis is zwijgend getuige van onbeschrijflijke wandaden.
En dan hun leerstellingen! "Wat een ongedurige en wijsneuzige god moet dat zijn, die alles weten wil en overal bij
wil zijn! Welk een dwaasheid om het meest hechte wat er is,
deze wereld, met het sterrenstelsel den ondergang te voorspellen,
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en te meenen, dat zij zelf, de Christenen, uit den dood zullen
opstaan. Zij zijn afkeerig van lijkverbranding, alsof niet elk
lichaam, ook al wordt het niet verbrand, toch mettertijd uiteenvalt. Zij zelf, de "goeden", spiegelen zich een eeuwig leven voor,
den anderen, "onrechtvaardigen" zeggen zij, voorspellen ze oneindige strafe Ik laat daar, dat zij juist de onrechtvaardigen zijn,
maar dan zou toch van schuld of onschuld het lot de oorzaak
zijn. Daarin zijt gij 't met mij eens: wat anderen 't lot noemen,
noemt gij god, want niet uit vrije beweging, maar krachtens
verkiezing behoort gij tot uw secte, naar g\l beweert, Zoo
stelt gij u God als een onrechtvaardig rechter voor, die in de
menschen straft hun lot, maar niet hun wil. En dan de opstanding! Met of zonder lichaam? Met hetzelfde of met een ander
lichaam? Er is nog nooit iemand teruggekomen! Dat zijn ficties
die men in dichters vergeeft, maar door uw lichtgeloovigheid
op uw god toegepast zijn I)! En wat is uw tegenwoordig lot?
Ellendig - uw god wil of kan de zijnen niet helpen. De
Romeinen beheerschen zonder uw god de wereld en aan hen
zijt gij ook onderworpen. Gij onthoudt u van alles wat met den
dienst onzer goden samenhangt, zoo vreest gij de goden, wier
bestaan gij ontkent!"
Caecilius is langzamerhand warm geworden: triomfantelijk
roept hij aan 't slot uit: "Ik ben benieuwd wat Octavius, een
eerste onder de "geloovigen", de minste der philosophen, ertegen
kan inbrengen!" Hij waant zich zeker van de overwinning.
Aan zekere kennis van het Christendom ontbreekthet Caecilius
niet. Opmerkelijk is, dat wanneer hij over de geloofsstellingen
der Christenen spreekt: over de voorzienigheid, het geloof aan
de opstanding van Christus en aan de opstanding der geloovigen,
over de verkiezing en het oordeel, over den wereldbrand en
de hoop der behoudenis, hij niet onderstellender wijs spreekt.
Dat alles weet hij en weet hij vrij nauwkeurig en juist. Hij
heeft er zijn voorstelling van: een alomtegenwoordig en almachtig
1) Bedoeld moet zijn de prediking van Jezus' opstanding.
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God kan hij, bevangen in de begrippen der heidensche godenleer, zich niet anders dan ais een overmatig bedrijvig bemoeial
voorstellen, maar zijn inlichtingen zijn blijkbaar juist en correct
geweest. Daarentegen de beschuldigingen van incest, ritueelen
kindermoord, nachtelijke schandpartijen en dgl. citeert hij als
geruchten. De verklaring ligt voor de hand. De omgang met
Minucius kan niet anders dan invloed gehad hebben, maar van
dezen heeft hij aIleen over de leerstellingen gehoord: die
schandelijke practijken colporteerde sinds Nero's dagen de sagaro
ramal De tot op den huidigen dag volgehouden beschuldiging
van ritueelen moord, door Joden vereischt en bedreven, bewijst
hoe taai zulke geruchten zijn.
En - 't is waar, voor den buitenstaander gaven de Christenen
door hun stil en teruggetrokken leven, hun voor vreemden
ontoegankelijke samenkomsten, hun onthouding van publieke
ambten aanleiding tot verdenking: "Waarom verheimelijken en
verbergen zij met aIle macht hun objecten van religieuse vereering: Wat eerbaar is mag 't licht zien, misdrijven, die worden
verborgen! Waarom hebben zij geen altaren, geen tempel, geen
godenbeelden, waarom spreken zij zich nooit in 't openbaar uit,
waarom zijn hun vergaderingen niet voor ieder toegankelijk, als
datgene wat zij vereeren en stil houden, niet of strafbaar of
oneerbaar is?" Een heiden (allerminst een Romein) kan zich
geen godsdienst voorstellen zonder uiterlijken cultus, zonder
godenbeelden en tempels. Het is daarop, dat het verwijt van
atheotes "godde-Ioosheid" berust: daarom moet zich achter die
geheimzinnigheid weI iets verbergen, dat 't licht niet zien mag.
Ter anderer zijde: Caecilius kent toch Octavius en Minucius
sinds lang. Van Minucius heeft hij de kennis der christelijke
"geloofsleer", hoe is 't mogelijk dat hij hem medeplichtig acht
aan een zoo obscuur en misdadig drijven als hij zich den
Christelijken godsdienst voorstelt. Caecilius voelt zelf iets van
dit verwijt, als hij in zijn triomfantelijke slot-exclamatie Octavius
"de eerste onder de geloovigen" acht. Dat is in zekeren zin
een compliment, en tevens een excuus voor al wat hij over het
Christendom heeft gezegd. Hij wil daarmede Octarius niet voor
50
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alles verantwoordelijk stellen, wat onder diens kliek omgaat, maar
het compliment wordt vergald door de dan volgende titulatuur:
"de minste der philosophen". Ret Christendom is ook een soort
philosophie, maar een van 't minste allooi, en wie zich daarmee
afgeeft, verbeurt daarmede eigenlijk het recht op den eeretitel
van wijsgeer.
Door een kunstvol intermezzo geeft Minucius Felix zijn lezers
rust na 't lange betoog van Caecilius. Dan komt het woord aan
Octavius, en de zachtmoedige, nobele, rustige toon waarmede
hij inzet, neemt ons dadelijk voor hem in. Wij zouden een
heftig protest verwachten tegen de onbewezen beschuldigingen.
Maar blijkbaar zijn ze Octavius niet nieuw: ze werden dan
ook, gelijk ik opmerkte, reeds sinds de dagen van Nero ijverig
gecolporteerd. "Zeker, ik zal spreken, zoo goed ik kan, naar
mijn vermogen, en met mij moogt gij ernaar streven den
bitteren smet van laster met den stroom van waarheidswoorden
uit te wisschen: ik wil al dadelijk niet verhelen dat de onvaste,
onzekere, glibberige opinie van onzen vriend Natalis 1) z66zeer
weifelde, dat wij niet weten of zij met listig opzet zoo weinig
orde en eenheid toont, dan weI uit dwaling zoo wankel staat.
Want nu eens geloofde hij aan goden, dan weer trok hij hun
bestaan in twijfel, zoodat ons antwoord, wanneer het gebaseerd
was op zijn onvaste stelling, nog maar onvaster worden zou.
Maar bij mijn vriend Natalis wil ik listig opzet niet aannemen,
dat kan ik niet gelooven: gewiekste slimmigheid is ver van
zijn eenvoud".
Dat is karakterteekening en eene, die aIle drie vrienden
gelijkelijk eert, maar hebben wij niet het recht hier ook de
sporen te ontdekken van Rem die zeide: "Leert van mij dat
ik zachtmoedig ben en nederig van hart"? Zou het niet met
het Christendom te maken hebben, dat Caecilius zich zoo bitter
gegriefd toont door een enkele opmerking van Octavius, bovendien slechts zijdelings aan zijn adres gericht, en Octavius daar1) N 'aiali« mei.
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entegen na al de invectieven van Caecilius zo6 zachtmoedig en
vriendelijk aanvangt? Dat beroep op oude vriendschap is bovendien niet zonder beteekenis voor het vervolg. Octavius zal met
een breed betoog de ongerijmdheid van Caecilius' wijsgeerige en
godsdienstige begrippen trachten te weerleggen, maar tegenover
de beschuldigingen van bloedschande en kindermoord en heel die
reeks van invectieven van Caecilius kan Octavius zijn getuigenis
slechts met zijn eigen persoon dekken, en kortelijk verklaren:
"Zoo als gij 't u voorstelt, is 't bij ons niet", 't Eenige, waarop
hij zich daarbij als algemeen geldend argument beroepen kan, is
de absurditeit van Caecilius' beweringen, die zich zelfweerleggen.
Ik noem een enkel, beroemd voorbeeld. Caecilius had met
bijtend sarcasme gezegd: "Wie vertelt, dat een mensch, om
een kapitaal misdrijf met den dood gestraft, en diens luguber
kruishout de voorwerpen hunner vereering zijn, heeft aan
onverbeterlijke misdadigers altaren toegedicht, die erbij hooren:
ze vereeren dan wat zij verdienen". Octavius laat de bittere
beschuldiging aan zijn eigen adres (hij hoort als Christen dan
zeker ook tot die onverbeterlijke misdadigers!) geheel rusten.
Hij wijst alleen op 't absurde der bewering op zich zelf:
"als gij onzen godsdiens~ de vereering van een schuldig mensch
en van diens kruis toeschrijft, zijt gij ver van de nabijheid
zelfs der waarheid, naardien gij het voor moreel mogelijk acht,
in een schuldige een god te zien, of 't religieus niet ongerijmd
vindt een aardsch wezen voor een god te houden. 1) Waarlijk,
die mensch is wel beklagenswaardig die zijn hoop op een
sterfelijk mensch vestigt: immers al zijn hoop gaat met den
dood van dien mensch te loor", Dat is al. Te weinig naarsommiger
oordeel. Octavius had een heelen boom moeten opzetten over
zijn christologische geloofsovertuigingen. Maar is het te weinig?
Caecilius weet immers, dat de Christenen in de opstanding van
Jezus gelooven, (c. 11: 9); hij weet ook dat zij dien opgestanen
Jezus voor een god houden (ibid); beide "geloofsartikeleIl"
1) Ik geef den text eenigermate paraphrastisch weer om uitvoeriger uiteenzetting te vermijden. De motiveering mijner weergave in Theol. Siudien
Febr. 1914, bI. 30 vv,
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worden implicite nog eens door Octavius als de zijne erkend
en hij dekt ze zoo met zijn eigen persoon. Maar dan heeft hij
ook het recht om de absurditeit aan te wijzen van een meening,
die aan deze geloofsovertuiging beweringen verbindt, die
innerlijk daarmede in onverzoenlijken strijd zijn. Als de
Christenen J ezus' opstanding en godheid belijden, is althans dit
psychologisch onmogelijk, dat die Jezus een misdadiger geweest
is, of volgens hen ooit een gewoon mensch kan geweest zijn.
Dit is de eerste, principieel de belangrijkste karaktertrek
van Octavius' repliek: veel grooter beteekenis dan het klemmendst betoog hebben de Christelijke persoonlijkheid en het
persoonlijk Christendom gehad. Maar daarnaast staat een
eigenschap van Octavius' apologetiek, die meer in 't oog valt
en waarvan het belang vaak wordt misverstaan. Ret wijsgeerig
betoog van Octavius ontleent voor een zeer belangrijk deel
zijn argumentatie aan een platonisch genuanceerd Stotcisme.
Zijn leer van de Godskennis, die voor allen mogelijk is, zijn
teleologisch bewijs voor het bestaan van God, zijn motiveering
van den plicht en zooveel andere belangrijke bewijsvoeringen,
(c. 20 : 1) dragen een stolsch-wijsgeerig karakter, zoodat zelfs de
conclusie getrokken wordt: "of de Christenen zijn nu philosoph~n,
of reeds vroeger waren de philosophen Christenen".l) Maar
deze inderdaad sprekende karaktertrek van den Octavius
wordt in zijn beteekenis gemeenlijk sterk overschat. Ret Christendom had nog geen eigen philosophie, en - ik meen zulks
in de algemeene besprekingen te hebben aangetoond - kon
geen eigen philosophie geven buiten verband met hetgeen er
vroeger reeds gedacht en gezocht werd. En toch - tegenover
een man als Caecilius, die daarin exponent is van de intellectuels zijner dagen, moest ook een wijsgeerige apologie geleverd
worden. Waar zou men eer de wapenen vinden dan in het
tuighuis van Seneca, den religieusen moralist en Plato, den
1) Ret philosophisch element in den Octavius uitvoerig en eenzijdig
behandeld door R. Kuhn, Der Octavius des Min. Felix, eine heidnisch-

philosophische Auffassung vom Christentum, diss. Leipzig, 1882, vgl. ook
Prof. van Wageningen in Theol. Ttjdschr. 1912 u. 217 vv.
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idealistischen ziener van het "ware goede"? Was bet dan
toevallig, dat Seneca's geschriften zooveel trekken van verwantschap vertoonden met Christelijke gedachten? Ik durf niet als
zeker hier verkondigen, wat ik elders als hypothese verdedig,
dat Seneca inderdaad met Paulus, tijdens diens eerste gevangenschap te Rome, in aanraking gekomen is - maar zelfs al zou
met zekerheul kunnen geconstateerd worden, dat Seneca onder
den invloed van Paulus heeft gestaan, is het dan toevallig dat
die twee groote mannen elkander gevonden hebben? En toen
Philo een wijsgeerige godsdienstleer verkondigde, waar he eft
hij de elementen anders gezocht, anders kunnen zoeken dan
eveneens bij Plato en de Stoa? Er was eigenlijk slechts keuze
tusschen de academische scepsis, die Caecilius verdedigde, en
het platonisch Stoicisme, Is het verwonderlijk, dat Octavius de
zijde van de Stoa koos? Ik geef toe, tegenover Epictetus zou
Octavius' taak daardoor heel wat moeilijker geweest zijn, maar
juist hierin blijkt het, dat het zwaartepunt in Octavius' betoog
zelfs tegenover Caecilius niet liggen kon in zijn wijsgeerige
uiteenzettingen, al heeft Caecilius zich mede daardoor gewonnen
gegeven.
Anders wordt het reeds, als Octavius tegen het heidendom
als superstitieuse en immoreele practijk optreedt. Dat hij ook
hierin niet onafhankelijk is van vroegere kritiek op "oudwijfsche
superstities",l) spreekt weI vanzelf. Maar daarnaast klinken
andere tonen, en die zijn de nieuwe, de belangrijkste. "Wanneer
men zich te binnen brengt met welke bewerkingen en
machination elk godenbeeld geformeerd wordt, dan zal men
zich schamen eerbied te hebben voor materiaal, waarmede de
kunstenaar zijn spel gedreven heeft, om daarvan een god te
maken. Want de houten god, misschien een stuk van een
brandstapel of gaIg, wordt opgehangen, gekerfd, gebijteId,
geschaafd. En een gouden of zilveren god wordt vaak van
onrein vaatwerk (b. v. in dat geval met den Egyptischen
1) Balbus bij Cic, de nat. deo. II : 28; 70. falsae opiniones erroresque et
aniles snperstitiones.
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koning 2) samengesmolten, met hamers gedreven, op aambeelden
gemodelleerd, een steenen god wordt behouwen, afgeschuurd
door een liederlijk kunstenaar, en merkt niet eens de schande
van zijn ontstaan, zoo min als later de vereering van uw aanbidding. Maar - wellicht is de steen of 't hout of 't zilver nog
geen god? Wanneer wordt die dan geboren? Zie, 't wordt
gegoten, gesmeed, gebeeldhouwd: 't is nog geen god; dan wordt
't gesoldeerd, in elkaar gezet, opgesteld: nog is 't geen god;
't wordt versierd, gewijd, aangebeden: nu is 't eindelijk een
god, wanneer de mensch dat wenscht en 't heeft gewijd!
Dan oordeelen de stomme dieren bij instinct meer naar waarheid over uw goden! Muizen, zwaluwen, wouwen weten weI
dat die goden geen gevoel hebben: ze knagen er aan, stappen
er op rond, gaan er op zitten, en als gij ze niet wegjaagt maken
zij in den mond van uw god hun nest; de spinnen maken hun
web over 't gezicht van den god en hangen nota bene aan zijn
hoofd hun draden! Gij wischt ze af, reinigt ze, krabt ze af en
die goden, die gij maakt, beschermt gij en gij vreest ze, terwijl
't niemand uwer in de gedachten komt, dat men eerst een god
moet kennen eer men hem vereert ...."
Dat is een polemiek, die men in de philosophie der "Antike"
vergeefs zoeken zal: het is het protest tegen den aesthetischen
godsdienst, zooals die ook door de profeten des Ouden Testaments
is geoefend en door de Apologeten, ook reeds v66r Minucius,
is overgenomen. Hier eischt het Christendom de radicale breuk:
philosophen van allerlei school, tot het Neo-platonisme toe, hebben
getransigeerd, zochten den historischen cultus in een of anderen
vorm te rechtvaardigen, Caecilius zelf is de levende getuige
hoe ook een ontwikkeld heiden daaraan blijft hechten en zich
zelfs gebelgd toont als hem daarin blinde sleur wordt verweten:
Octavius is de woordvoerder van het Christendom, dat een aanbidding van den eenen God, een aanbidding in geest en waarheid
verlangt. Toen nit Constantijn het heidendom officieel werd
afgeschaft, is het heidendom de Kerk binnengedrongen en menig
G) Herodotus 2 : 172.
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"heilige" der Roomsche kerk verbergt maar moeilijk de sporen
van zijn heidensche afkomst. Ook in dit opzicht hebben schoon niet blijvend - de overwonnenen den overwinnaars
wetten gesteld. Naast deze oppositie tegen den aesthetischen
godsdienst van heldenvereering, staat de ethische bestrijding van
de godenverhalen der dichters. Daarin waren echter de wijsgeeren reeds voorgegaan en Octavius beroept zich daarom ook
op Plato, die om die reden Homerus veroordeelde en in zijn
ideaalstaat aan dichters geen plaats gunde. In elk geval, aIleen
het sarcastisch protest tegen de "stomme beelden" is in dit
gedeelte van den Octavius oorspronkelijk Christelijk, maar toch
- al is ook van wijsgeerige zijde onder de heidenen protest
gerezen tegen de dwaze en onzedelijke mythologie van den
ouden godsdienst, ook hierin is het Christendom van Octavius
radicaal, dat hij geen palliatieven zoekt in allegorische of euhemeristische verklaring, doch geheel het oude systeem afwijst.
Ernstiger is het verwijt van landverraad dat in Caecilius'
woorden school. Hij was het niet aIleen, die z66 over de Christenen
oordeelde. Ik heb in mijn vorig artikel de oorzaken en de
gevolgen van de botsing tusschen Staat en Christendom uiteengezet en 't mag van belang geacht worden te weten op welke
wijze Octavius dit verwijt beantwoordt. "Deze zelfde superstitie
zou den Romeinen het imperium geschonken, vermeerderd,
gegrondvest hebben. Voorzeker onder de auspicien van die
beroemde en geroemde Romeinsche Rechtvaardigheid stond de
wieg van het imperium. In het asylum Romuli is de eerste
volksvergadering ontstaan: daar stroomden samen de diepstgezonkenen, de misdadigers, de bloedschenders, de bandieten,
de verraders, en, opdat Romulus zelf, hun imperator en raddraaier zijn volk in misdrijf zou overtreffen, heeft hij broedermoord gepleegd!" Zoo gaat het voort: het gansche Romeinsche
rijk berust op misdrijf, onrecht, heiligschennis. Daar is geen
goed meer aan, en "al die auspiciaen auguria Romana, die
voorspellingen en waarschuwingen der Romeinsche goden, waarnaar de legers hun krijgstochten regelden, zijn misleiding der
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daemonen geweest. En dat 't waarlijk leugengeesten zijn blijkt
aanstonds, wanneer Christenen hen bij den eenigen waren God
bezweren: dan vluchten zij uit de lichamen der ongelukkige
bezetenen weg."
Zoo is het oordeel van Octavius over den Romeinschen staat
heel wat scherper, heel wat minder conciliant dan van de
meeste Apologeten. Hij staat volkomen negatief, terwijl Justinus
en Tertullianus by. sterk den nadruk leggen op de voorbede
del' Christenen voor de Overheid en op de zedelijke grondbeginselen van het Christendom, die de vastigheid van den
Staat meer stevigen dan de tyrannische macht der soldatenkeizers
zelf. Een positieve houding tegenover den Staat heeft Octavius
(ik zeg niet: niet bezeten, maar:) niet getoond, en zijn betoog
moge door .den zedelijken ernst den heiden overtuigd hebben,
maar het kan zeker den Staat niet de ongevaarlijkheid der
christelijke secte hebben bewezen.
De weerlegging der beschuldigingen, door Caecilius het
Christendom voor de voeten geworpen, kunnen wij laten rusten:
zij hebben hun tijd gehad. Zij waren niet dan vulgair misverstand en kwaadwillige praatjes omtrent een onbekende en
daarom gevreesde en gehate secte rondgestrooid. Het ezelscrucifix
van den Palatinus, met het bijschrift: "Alexamenos aanbidt zijn
god" bewijst weI nit wat voor kringen die beschuldigingen
kwamen. Van meer, immers blijvend belang is, dat ook bij de
positieve uiteenzetting van de leerstellingen del' Christenen
Octavius voortdurend zich in gedachtencomplexen beweegt, die
hij uit zijn heidensch verleden als ontwikkelde kende, maar die
hij zelfstandig reproduceert, Hij legt er bv. den nadruk op, dat
de verwachting van een wereldbrand evenzeer bij de Stotci als
bij de Christenen gevonden wordt. Toch neemt hij niet voetstoots over, en hij geeft een verklaring van de overeenstemming,
die ons allicht niet bevredigen zal, maar voor hemzelf het aanstootelijke wegneemt. "Zoo ziet gij dat de philosophen dezelfde
leerstellingen verkondigen als wij, niet dat w\i hun sporen
volgen, maar omdat zij het schaduwbeeld van misvormde waarheid nit de goddelijke voorzeggingen del' profeten hebben na-
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gebootst." Daarmede verandert »oor Octavius zelf alles: het is
althans beslist onjuist, wanneer men onderstelt, dat hij de
menschelijke rede als zoodanig het vermogen zou hebben toegekend de goddelijke waarheid te vinden, evenals aIle Apologeten
is hij zich bewust, dat de zekerheid, die hij thans bezit, aIleen
op goddelijke openbaring berust.
Een andere vraag is in hoever hij daarin gelijk had: in elk
geval, zoo gemakkelijk als men het soms voorstelt heeft hij
't zich niet gemaakt. Krachtens zijn opvoeding en verkeer in
heidensch-wijsgeerige kringen is zijn kennis van wijsgeerige
gedachten en stelsels in tijdsorde bij hem de oudste, maar sinds
hij Christen geworden is, blijkt zijn Christendom in rang absoluut prirnair. Minucius zelf spreekt over "de diepte der duisternis", waaruit hij overging tot het "licht der ware wijsheid"
(c. 1 : 4), aan Octavius legt hij ten aanzien van het heidendom de
qualificatie in den mond van "blind-vulgaire onkunde" (c.3: 1)
en ook de stellingen der wijsgeeren, die hij ten deele overneemt,
zijn slechts "mismaakte schaduwbeelden der waarheid" (c. 34 : 5).
Hij aanvaardt gaarne hun getuigenis, ten deele in den zin van
Tertullianus' uitspraak: "Anima naturaliter christiana", tell deele
als blijken van een afgeleide, daardoor schemerachtige en halve
kennis, waarvan de bron te zoeken is in de oude profetische
openbaring. Alzoo - hij aanvaardt het getuigenis der wijsgeeren,
maar aanvaardt het niet zonder kritiek. Over de opstanding
hebben Pythagoras en Plato zekere begrippen gehad: "zij leerden
de zielsverhuizing, nog weI in den vorm dat de ziel van men
schen in beesten overging: "dat is een leer die niet de ernstige
studie van den wijsgeer, doch eerder den spot van een komediant
waardig is. Toch, voor ons doel is het voldoende, dat ook in dit
opzicht uwe wijzen eenigermate met ons overeenstemmen."
Doch als Octavius dan positief eigen overtuiging uiteenzet, dan
spreekt hij met de woorden, die aan Paulus herinneren, .over
.het zaad dat ten verderve gaan moet eer het tot nieuw leven
kan herboren worden (1 Cor. 15: 42), over de boomen in den
winter die in schijnbare dorheid de innerlijke levenskracht
verbergen en spreekt hij het dichterlijk-schocne, christelijk-
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verlangende woord: "Ook ons wacht de lente des lichaams"
(c. 34: 11).
Waarom ik op dit punt zoo den nadruk leg? Omdat zoo licht
de lezing van den Octavius misverstand wekt. Wie van de
geschriften van Seneca en Cicero over de soortgelijke onderwerpen tot den Octavius komt, wordt veelmeer door de overeenstemming dan door het verschil getroffen: toch is het verschil
het beslissende, het belangrijke. Ik wil nog een voorbeeld noemen,
den geheelen Octavius te reproduceeren is noch mogelijk noch
gewenscht. Caecilius had aan Octavius verweten dat de Christenen
noch tempels noch altaren noch godenverhalen hebben.') Welnu,
zegt Octavius, "Meent gij daarom dat wiJ verbergen wat wij
vreezen? Welk beeld zal ik Gode maken, wijl, zoo gij recht
oordeelt, de mensch zelf Gods beeld is? Welke tempel zal ik
Hem bouwen, terwijl deze gansche wereld, door Zijn werk gemaakt, Hem niet bevatten kan? En terwijl ik als mensch ruimer
woning heb, zou ik in oen tempel de macht van zulk een
majesteit kunnen besluiten? Is het niet beter in ons eigen hart
Hem een tempel te wijden? in ons eigen binnenste Hem een
huis te heiligen? Zal ik offeranden en brandofferen Gode brengen,
die Hij mij ten nutte heeft voortgebracht, en Hem alzoo zijn

eigen gave afwijzend teruggeven? Dat ware ondank, wijl een
gode behagelijke offerande is een goede geest en een rein gemoed en een zuiver gevoelen' (c. 32 : 1, 19). Men kan hier weI
eenige parallele gedachten uit stotsche omgeving naast zetten,
maar zij missen den gleed, den innigen eerbied, de zuivere aanbidding in geest en in waarheid, zooals die uit deze woorden
ons tegenkomt. Woorden, klassiek ook al of liever: juist omdat
zij gevoed zijn uit de Schrift, vgl. 1 Kon. 8 : 27; Ps, 51 : 18, 19.
Daar is een nieuwe geest gevaren ook in de oude gedachten,
en deze vroegere heiden moge dan zijn heidensche opvoeding
niet vergeten z~jn, voor zoover hij zijne gedachten bewaart, zijn
ze dienstbaar geworden aan de nieuwe levensbeschouwing, die
van zijn nieuw lev en de openbaring is.
1) Daarop berustte de beschuldiging van atheotes, goddeloosheid.
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Ret is op de kracht van het nieuwe leven, dat Octavius tegen
het einde van zijn betoog allen nadruk legt. Caecilius heeft den
Christenen hunne armoede verweten: zij wordtOctavius tot een
eere en een voorrecht en hij spreekt alweder het klassieke
woord: "Wie kan arm zijn, die in God rijk is?" Caecilius
had gewezen op de ellende der meeste ("der beste, zegt gij !")
Christenen in deze wereld: Octavius wordt het een oorzaak van
dank: "God beproeft en onderzoekt een ieder, naar ieders gave
weegt Hij de gevaren af, Hij zet tot het uiterste des doods toe
den wil des menschen op de proef, zeker, dat niets Hem »erloren
kan gaan". Dat is nog een ander Godsvertrouwen, dan het wijsgeerige, dat is de kennis van God als den Vader, die Zijn kind
nooit verlaat en die de Zijnen tot in den uitersten nood vasthoudt.
Daar schuilde ook de kracht, die de Christenen in den strijd
tegen den oppermachtigen Staat, onoverwinnelijkmaakte: "Welk
een schoon schouwspel Gode, wanneer een Christen met de
smart den strijd aanbindt, wanneer hij onder bedreigingen en
doodvonnissen en folteringen op de proef gesteld wordt, wanneer hij het rumoer des doods en den schrik van den beul
belacht en vertrapt, toanneer hij zijn vrijheid tegenover koningen
en »orsten handhaaft, en alleen Gode, wien hij toebehoori, wijkt 1"
Ook hier, gelijk overal, zijn Stotsche parallelen daarnaast te
plaatsen, maar ze zijn zwak, en de geest is anders. "De strijder
Gods wordt in droefenis niet verlaten en met den dood is 't
niet uit", "En wat in mannen als Mucius Scaevola geroemd
wordt, daartoe en tot meerder zijn bij ons kinderen en
vrouwkens in staat: en dat kan slechts met de hulpe Gods"
(c. 37 : 3 vgg.).
Die zelfde zedelijke vrijheid, hooge moed komt ons tegen in
de wijze waarop Octavius de onthouding van offervleesch en
plengwijn bij de Christenen verdedigt: "dat is geen erkenning
van vrees, maar bewijs van ware vrijheid. Want hoewel al het
natuurlijke als onschendbare gave Gods, door geen enkele
handeling slecht wordt, onthouden wij ons daarvan toch opdat
niemand meene dat wij ons aan de demon en, waaraan ze geofferd worden, onderwerpen of dat wij ons onzen godsdienst
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schamen", Dat is inderdaad koninklijke vrijheid, die in de
onderwerping aan God en aan Hem aIleen bestaat.
En ten slotte: het intellectualistisch karakter der oude wijsheid wordt verzaakt met de klassieke uitspraak: "niet in woorden,
maar in leven zijn wij groot, wij roemen erin verkregen te
hebben, wat de wijsgeeren met alle inspanning gezocht hebben,
maar niet hebben kunnen vinden". Dat is de toon, reeds in de
Areopagusrede gehoord, de toon van de absolute zekerheid
tegenover het vruchtelooze zoeken van den mensch, en 't zou
waarlijk een al te grof misverstand zijn als men meende, dat
deze zekerheid volgens Octavius toch slechts in den weg der
oude wijsbegeerte zou zijn gevonden. "Waarom zijn wij zoo
ondankbaar, waarom misgunnen wij 't elkander 1), zoo in den
tijd onzes levens de goddelijke waarheid tot rijpe ontwikkeling
gekomen is? Laat ons Iiever ons voorrecht genieten en in bezadigd oordeel ons houden aan den regel: het bijgeloof worde
onderdrukt, de goddeloosheid uitgedreven, de ware godsdienst
in stand gehouden", Ongetwijfeld treft de glosse van Rigaltius
in hoofdzaak de bedoeling als hij "de goddelijke waarheid, die in
onzen tijd tot rijpheid kwam" verklaart met de woorden: "door
de geboorte van Christus onder de menschen" 2). Ret is waar,
Octavius spreekt over Christus weinig: maar wat hij van hem
had kunnen zeggen, was Caecilius bekend reeds door den omgang met Minucius, slechts hing Caecilius nog te veel aan de
vulgaire praatjes over Christus en 't Christendom. De bezwaren
van Caecilius en met hem van vele heidenen waren veeleer
van negatieven dan van positieven aard: hij, de intellectueel
gevormde, kon niet hebben, dat bij de Christenen ook de onontwikkelden een gevestigde overtuiging hadden over de hooge
dingen, waaromtrent de wijsbegeerte haar onzekerheid moest
belijden. Caecilius, de man met romantische, eenigermate
decadente bewondering voor .de oude grootheid van Rome, kon
die grootheid niet van den overgeleverden godsdienst scheiden
1) Ik merk ook hier weder even op den zachtmoedigen toon, die uit den
Ie pers. plur (niet den 2en pers.) spreekt.
2) Nato inter homines Christo.
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en verdedigde als Romein hartstochtelijk diezelfde godenwereld
en cultusgebruiken, die zijn wijsbegeerte had terzijde gesteld,
Ret Christendom was hem een revolutionaire anarchistische
beweging op 't gebied van staat en godsdienst. En voorts - hij
heeft het niet verborgen, dat hij verstandelijke bezwaren had
tegen leerstellingen der Christenen als die omtrent de voorzienigheid Gods en vooral omtrent de Opstanding en den uiteindelijken wereldbrand. Op deze punten heeft Octavius geantwoord, en zoo geantwoord, dat Caecilius zich aanstonds, en nu
in den vorm, dien ouden vrienden paste, zich gewonnen geeft:
"Ik wensch onzen Octavius 1) ten zeerste geluk, maar eveneens
mijzelven; ook wacht ik de uitspraak (van Minucius als jury)
niet af. Want ook zoo zijn wij beiden overwinnaars: hij over
mij, maar ik over mijn dwaling. Wat de hoofdzaak betreft: ik
erken de lei ding eener voorzienigheid, geef mij gewonnen ten
aanzien van (het bestaan van den) eenen God en stem ook
overeen ten aanzien van de waarheid van, nu, onzen godsdienst",
Men heeft deze overwinning als te gemakkelijk betwijfeld.
Men meende, dat er hoogstens sprake kon zijn van een bekeering tot een soort oud-christelijk "moderni~me", dat dan slechts
een bepaalde vorm van storsche philosophie zou geweest zijn.
Ret komt mij voor dat een godsdienst 2), die als die van Octavius
(c. 37) zijn toekomstigen belijders den marteldood in 't vooruitzicht stelt, toch wel iets meer moet zijn dan een moraal-philosophie!
Maar de verwondering is ook niet gerechtvaardigd. De
heftigheid, waarmede Caecilius ter verdedigi~g van het heidendom optreedt, verraadt zijn zwakheid ; en de bitterheid, waarmede
Caecilus al de praatjes en beschuldigingen tegen het Christendom
oprakelt, nog weI ten aanhoore van zijn twee oude vrienden,
die beide Christen zijn, bewijst, dat hij onder den indruk
gekomen was nag niet van de waarheid (einceriias) der
Christelijke prediking, maar toch van haar belang. Caecilius
was reeds ten halve overwonnen, want hij wilde zekerheid. Zijn
wijsbegeerte was feitelijk abstentionisme: wij weten er toch niets
1) Octavio meo.
2) Secia nosira, c. 40 : 2.
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van; zijn godsdienst romantische repristinatie van een schoonen
droom. Door het betoog van Octavius komt hij tot de erkenning: ja, er is een God, en een God, die der menschen en
der werelden lot in zijne handen draagt; erkent hij de onjuistheid der ingebrachte zedelijke beschuldigingen. En wat achter
dit alles ligt: hij komt in den persoon van Octavius in aanraking met de krachi, die in het Christendom schuilt, erkent
dat 't geen dompers behoeven te zijn
, die dat belijden, en
gevoelt dat de leegte zijner ziel door den rijkdom, die Octavius
bezit, kan worden vervuld.
Ik zie niet de minste reden om de mogelijkheid van zulk
een psychologisch proces te betwijfelen. Ret zou dwaasheid zijn
aan het betoog van Octavius zonder meer die verandering in
Caecilius toe te schrijven; er was zeker praedispositie, de weg
was bereid. En zoo als Caecilius waren er ongetwijfeld velen.
Roe zou 't anders mogelijk zijn, dat het Christendom een goede
eeuw later reeds den beslissenden strijd doorstaan en zich met
de overwinning bekroond gezien had? Die strijd is ondanks
menschen als Tatianus aan den ascetischen kant van 't Christendom en van Julianus de Afvallige aan den romantischen kant
van het heidendom, niet geweest de strijd van cultuur tegen
barbarie, maar de strijd van een krachteloos syncretisme en
relativisme tegen een absoluten godsdienst. De cultuur der Antike
was met aIle vezels verbonden aan den ouden godsdienstvorm,
maar is daarmede niet ten onder gegaan. Ret Christendom was
- ik begon daar immers mede - in eerste instantie niet cultuur, doch godsdienst, maar als het waar is, dat godsdienst het
innerlijkst wezen raakt van den mensch, kan hij noch den Staat
noch de cultuur indifferent voorbijgaan. Ret Christendom heeft
de cultuur der "Antike" geconserveerd, gcasstmileerd, maar
voor een groot deel nog als heieroqeen bestanddeel in eigen
levens- en wereldbeschouwing opgenomen. Zou niet de visie van
Augustinus, die eerst in de civitas Dei de volkomenheid zag
van onze aspiration en de vervulling van onze roeping, ook in
dit opzicht, onze belijdenis moeten blijven, en onze hoop uitdrukken?

Economische Kroniek.
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Een onderwerp, sterk verschillend van die, welke gemeenlijk
in deze Kroniek worden besproken, komt thans aan de orde.
In den regel liepen onze beschouwingen over vraagpunten uit het
hoofdstuk der verdeeling en met name over desociale politiek werd
uitvoerig gehandeld. Het munt- en hankwezen evenwel werd tot
hiertoe met geen syllahe aangeroerd.
In de economische verhandelingen over het gemeen bekleedt dit
finantieele probleem niet meer de overwegende positie van voorheen. De tiid is voorbij, waarin voor hem, die zich zette tot de bestudeering van de wetenschap der economie, het navorschen van
de regelen, die bank- en muntpolitiek behooren te beheerschen, het
hoofdpunt op het program vormde. Andere problemen leggen nu
beslag op de geesten en sommige economen schakelen deze materie
geheel buiten hun systeem.
Toch openbaart zich in deze verwaarloozing van dit onderwerp
eene eenzijdigheid, welke behoort te worden gelaakt. Vooral den
Nederlander moet zij als ernstige grief worden aangerekend, omdat en in wetenschap en in de practijk op dit terrein praestaties
zijn ten beste gegeven, die onze nationale eer niet weinig verhoogden. In de wetenschappelijke literatuur heeft menige waardevolle studie van Hollandsche herkomst ook buiten onze grenzen
als betrouwbare gids dienst gedaan en van ons meesterschap op
dit terrein, als op geen ander onderdeel der economische wetenschap, getuigenis afgelegd. Het practisch optreden van de leidende
financiers, die de Nederlandsche Bank bestuurden, verzekerden
aan deze circulatie-inrichting in de rij der vreemde zusteren eene
eereplaats en verwekte het buitenland tot jaloerschheid.
Nu in de afgeloopen maand hliide gedachtenis is gevierd van
het eeuwfeest der Nederlandsche Bank voegt het ook in deze rubriek aan de honderdjarige eenige aandacht te schenken.
* * *

800

ECONOMISCHE KRONIEK.

Het eerste besluit dat door den Souvereinen Vorst van de
Vereenigde Nederlanden te Amsterdam werd genomen, betrof de
Nederlandsche Bank. Op den 25en Maart 1814 vaardigde
W i II e m I onderstaand besluit uit:
Wij WilIem, bij de gratie Gods, Prins van
Oranie-Nassau, Souverein Vorst der Vereenigde Nederlanden, enz.
In aanmerking nemende de op Ons rustende verplichting,
om den Koophandel, als de zenuw van dezen Staat, op te
beuren uit het verval, waarin voorgaande tijden en omstandigheden denzelven hebben gebracht;
Overwegende, dat, bij de hernieuwing van de CommercieeIe betrekkingen der Vereenigde Nederlanden de gereede
omloop van geld en geldswaarde onder die eerste behoeften
moet worden gerekend, in welke het noodzakeliik is te voorzien, om eene gegronde hoop te kunnen voeden op de terugkomst van die welvaart, welke onze Vaderen hebben genoten,
en welker herinnering Wii, onder den Goddelijken zegen,
door een verbond van goede trouw en eerliikheid, met vliit en
volharding, onder de ingezetenen dezer landen mogen verwachten;
Overwegende, dat tot regelmatige bevordering van dien
omloop, geen heilzamer middel te vinden is, dan de invoering
eener op openbaar gezag ingestelde Nationale Bank, biioengebragt door de vereeniging der middelen van het Gemeene
Land met die van de .particulieren, en gewaarborgd door

reglementaire bepalingen, welke, ten aanzien der door haar
in omloop gebragte waarden, de noodigo gerustheid kunnen
geven;
Overwegende, eindelijk, dat een dergeliike instelling allezins verdient te worden ondersteund door buitengewone
voorregten, welke haar aanwezen krachtig in deszelfs aard,
nuttig voor het algemeen, en voordeelig maken zullen voor
allen, die daaraan zullen deelnemen of met dezelve zullen in
betrekking komen;
Gehoord Onzen Commissaris-Generaal van Financien en
den Directeur-Generaal der Centrale Kas en der Nationale
Schuld;
Hebben besloten en besluiten te arresteeren, zoo als gearresteerd wordt, bij deze, het volgende

Ocirooi en Reglement
voor de
Nederlandsche Bank.
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Voor 25 jaren, aanvangende 1 April 1814, werd het octrooi
verleend. In dit tiidsverloop kon het slechts worden ingetrokken
wanneer "drie vierden van aIle de deelhebberen zich vereenigen, om daartoe aan Ons verzoek te doen, ofte ook, wanneer de
Bank, afwijkende van de bepalingen bij dit octrooi en opvolgende
Reglementen vastgesteld, zich het voortdurend genot van dit
octrooi onwaardig mogt maken".
Dien boozen kant is het niet uitgegaan; keer op keer werd het
octrooi verlengd en onder heugelijke omstandigheden wordt het
eeuw-jubileum gevierd.

*

**

Bij het naspeuren van de regelingen, ten aanzien van de inrichting en den werkkring der Bank opgesteld, treft de angstvallige
zorg waarmee getracht is elke ongezonde credietverleening te
bannen en de uitgifte van bankpapier aan strange waarborgen
te binden.
Die nauwgezetheid, waarmee de Nederlandsche wetgever de
circulatie der ruilmiddelen door munt- en bankpolitiek met strenge
waarborgen heeft omringd, staat in scherp contrast met de roekeIoosheid, welke voorheen zooveel ellende verspreidde. Toen leefde
bij niet weinigen de gedachte, dat de Overheid door haar besluiten
de waarde van geld en circultie-papier bepaalt, en haar inkomsten voornamelijk uit deze finantieele politiek moet putten.
Toen vertoonde de gedragslijn der machthebbers, die de onderdanen genoegen Ieerde nemen met de belofte van later weI eens
te zullen voldoen, groote overeenstemming met de doorluchte
politiek van den barbier, op het raam van wiens scheersalon de
belofte stond aangeplakt: bier rvordt morgen gratis geschoren, en
die zich aan elke aanspraak op verwezenlijking van deze toezegging onttrok door de voortdurende gracieuse verwijzing naar den
dag van morgen.
Wat zouden vele muntspecialiteiten van vroeger eeuw wonderlijk opzien over de maatregelen, in den nieuweren tiid door de
Regeering uitgevaardigd! Welke vreemde gewaarwordingen zouden zich meester maken van hen, die getuigen waren van den
heftigen muntstriid, die in de zestiende eeuw Saksen verscheurde.
Daar openbaarden zich het scherpst de zonderlinge opvattingen,
welke in gezaghebbende kringen aangaande deze kwestie leefden.
De Albertinische en de Ernestinische linie stonden viiandig tegenover elkaar en bestookten elkander met allerlei strijdschriften.
In die van de Ernestinische liin wordt met een keur van sophiatische drogredenen verdedigd het snoeien der munten en het uitgeven van minderwaardige munten, om door dergelijke regalistische politiek de schatkist te stijven.
Ais onbegrijpelijke kleinzieligheid zouden zij hebben uitgekreten de voorzorgsmaatregelen door Minister K 0 I k man bii de
51
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herziening der Muntrvet getroffen. Bekend is hoe door de muntzuivering in Indie en de ontzaggeliike opleving van het economisch leven aldaar de behoefte aan uitbreiding van den zilvergeldvoorraad zich deed gevoelen en dies de Regeering voor de
aanmunting van zilver de handen vrij moest hebben. Evenwel bedraagt bij den tegenwoordigen zilverprijs de zilverwaarde van een
gulden nog geen vijftig cents. Groote voordeelen voor de schatkist zal dus de aanmunting van zilvergeld kunnen afwerpen. Het
gevaar zou aldus kunnen ontstaan dat men om het finantieel gewin, hij den slechten toestand van's lands finantien, meer zilvergeld zou aanmunten, dan voor het ruilverkeer noodig is. Om nu
alle verleiding te bezweren werd dit krachtdadige middel vastgesteld: aIle zilverwinst zal worden gestort in een Zilverfonds, dat
in inschrijvingen op het Grootboek zal worden belegd. Zelfs de
rente van het fonds zal aan de hoofdsom worden toegevoegd en
aldus een apart potje worden gevormd, waaruit voor de gewone
uitgaven niet geput mag worden! Alles wordt uitsluitend gereserveerd tot dekking van eventueele verliezen op ontmunting van
zilver, indien in de toekomst wederom vermindering van den
zilvervoorraad noodig mocht wezen.
Diezelfde voorzichtigheid, welke de verbazing van vroegere
generaties zou gaande maken bii het overzien van onze muntpolitiek, zou hen ook treffen bij kennisname van het beleid ten opzichte van de Nederlandsche Bank gevoerd.

***
Dat voorzichtig en behoedzaam bestuur heeft de Bank gemaakt
tot wat zij is: het symbool van soliditeit en degelijkheid. Het "zoo
vast als de Nederlandsche Bank" is een spreekwoord geworden,
dat vleiend getuigenis in zich bevat.
Aan die beleidvolle nauwgezetheid is het te danken dat de
Nederlandsche Bank nimmer, .geliik andere circulatieinrichtingen
in den. vreemde, in tilden van crisis aan hare verplichtingen niet
heeft kunnen voldoen. Zij ookwas oorzaak dat de Nederlandsche
Bank nooit, gelijk de Engelsche Bank, zich behoefde te wenden tot
buitenlandsche zusterinstellingen om hulp, Steunend op eigen
kracht vervolgde zij in fier zelfbewustzijn haar weg.
Haar rotsvaste positie bliikt weI het best daaruit dat nog v66r
haar billetten -tot wettig betaaImiddeI waren verklaard, niemand
er aan dacht aan deze eenige mindere waarde dan aan het gemunte staatsgeld toe te kennen. Voor meer dan tweehonderd millioen gulden was dan ook reeds, voor dit tiidstip, aan bankbilletten in omloop, Toen 1 October 1904 de bankbilletten tot wettig
betaalmiddel werden geproclameerd, beduidde zulks geen wezenlijke verandering. De feitelijke positie werd in niets gewijzigd. Op
het volksbewustzijn maakte deze wettelijke maatregel geen indruk.
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De legislatieve moeilijkheden, waarmee deze wijziging gepaard
ging, ziin dan ook geenszins geevenredigd aan de beduidenis
voor de practijk,
In 1889 was in het wetsontwerp tot instelling van een consignatiekas op voorstel van M r. Vee g ens de bepaling opgenomen dat het aanbod van gereede betaling ook zou kunnen geschieden in billetten van de Nederlandsche Bank. De Eerste
Kamer verwierp echter eene dergelijke incidenteele beslissing,
waarbij de bankbilletten tot wettig betaalmiddel werden verheven,
aangezien zij vreesde dat daardoor de Nederlandsche Bank te
zeer in eene staatsinstelling zou ontaarden.
In eene zelfstandige wet, die van 18 J uli 1904, werd toen
deze materie geregeld. Eerst van dat oogenblik af zijn de bankbilletten wettig betaalmiddel, kan iemand worden gedwongen betalingen in bankbilletten te aanvaarden. Terecht werd evenwel in
Memorie va1~ Toelichting opgemerkt, dat hierin niet anders
mocht worden gezien dan de wettelijke sanctie van een reeds
lang bestaanden feitelijken toestand. AIleen de chicaneur, die aan
goud en zilver zijn liefde verpand had, en weigerde met papieren
geld genoegen te nemen, werd voortaan in zijn onrechtmatige
neigingen bedwongen.

***
Met lof gewaagden wii van de oud-Hollandsche deege deegelijkheid, welke bij de organisatie der Nederlandsche Bank zoo
schoone triomfen vierde. Toch valt er niet slechts te prijzen. Ontkend kan niet worden, dat in den beginne overgroote voorzichtigheid tot onvoldoende energie, tot laakbare vadzigheid leidde.
Zeker te sterk gekleurd is het beeld, dat G err its e n in zijn
boek over De Nederlandsche Bank. Haar »erleden en haar toekomsi (Amsterdam, 1887) ontwerpt, wanneer hij zegt: "Indien
ik in beeld den indruk moest weergeven, dien de ontwikkelingsgang der Nederlandsche Bank sedert haar ontstaan tot 1864 op
mii maakt, dan zou ik haar niet beter weten te vergelijken dan bij
dien van het bedorven eenig zoontje van rijke ouders, die den
knaap, tot zijn eigen bestwil, maar zonder veel succes, steeds op
goede raadgevingen onthalen. De jongen zou de groote schare van
rijke nietsdoeners in de toekomst met een hebben vermeerderd,
ware niet, juist nog bii tiids, door eene toevallige omstandigheid,
de lust om zich te bekwamen en te ontwikkelen bij hem opgewekt
geworden en had deze hem zoodoende niet tot een nuttig lid der
samenleving doen opgroeien".
We herhalen het, deze schets is te somber. Niettemin is algemeen de erkentenis, dat door min-gelukkige gedragingen in haar
eerste bestaansperiode de Bank niet tot dien graad van ontwikkeling is gekomen, welke bij goede taktiek had kunnen worden
bereikt. Ook zij die haar een warm hart toedragen en niet karig
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zijn in hun 10f - men denke aan Pie r son en vooral ook aan
het belangrijke opstel van Vis s e r i n g in De Gids van 1863· over
De Nederlandsche Bank qedurende haar viiftigjarig bestaan --.
spreken van die zwarte bladzijden in haar historieboek.
Viiandschap laadde zij daarmee op zich, zoo fel, dat op gezette
tijden, bij de beeindiging van haar octrooi, de "bankkwestie" de
geesten beroerde en een vloed van vlugschriften uitlokte. Zelfs
werd door meer dan een dreigend de hand tegen haar uitgestoken en haar verdwijning geeischt,
Zij is gebleven. En zoo schitterend zijn de zonden der [eugd in
haar verderen ontwikkelingsgang geboet, dat geen onbarmhartige liefdeloosheid kan worden verweten aan hem, die aan haar
bestaan herinnert.
Van die omstandigheden, welke in den aanvang de ontwikkeling der Nederlandsche Bank tegenhielden, gaan wij eerst verhalen om daarna meer breedvoerig stil te staan bii de Iactoren,
welke later haren hoogen opbloei bewerkten.
Een korte herinnering aan de hoofdtrekken van haar taak en
werkkring ga daaraan vooraf.

***
Toen de Bank in 1814 werd opgericht, kreeg zij het uitsluitend
octrooi. Al werd zij ingericht naar den vorm eener particuliere
naamlooze vennootschap, toch week hare verhouding tot den
Staat uiteraard af van de andere vennootschappen. Een reeks
van voorrechten en gunsten werd haar toegekend.

Uiteraard zouden de deelnemers niet verder aansprakelijk ziin
dan voor hunnen inleg. De actien zouden slechts in enkele bepaalde gevallen arrestabel wezen. Met betrekking tot het recht van
successie of eenige andere belasting zouden zij nimmer aan
taxatie onderworpen zijn, maar, tot welke hoogte ook de waarde
mocht rijzen, in aIle's lands belastingen slechts worden berekend
tegen het bedrag van de primitieve inlage van duizend guldens.
Het kapitaal der Bank, de. aandeelen, winsten of uitdeelingen aan
de deelhebbers toebehoorende, zouden als zoodanig aan geenerhande belasting kunnen onderworpen, terwijl haar billetten,
assignatien, kwitantisn, boeken werden vrijgesteld van zegel en
registratie. Ook zouden de eigenaren van action den voorrang
hebben boven andere ingezetenen in de operatien van beleening
en disconto, welke de directie raadzaam zou oordeelen met het
fonds der bank te doen.
Op allerlei wijze werd dUB de toetreding van deelnemers gemakkelijk gemaakt, terwijl ook door strenge bepalingen, die het
risico der Bank verminderden, de aanlokkelijkheid van de deelname werd verhoogd.
Zeer beperkt was in den aanvang de taak der Bank en eerat
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in der jaren loop ziin geleideliik meerdere functies aan haar werkkring toegevoegd.
Krachtens het octrooi van 1814 zouden hare werkzaamheden
hestaan:
10. In het escompteren van wisselbrieven.
20. In het beleenen van effecten, goederen, waren en koopmanschappen.
30. In den handel in goud en zilver, biljoen en verder muntmateriaal, en in het doen vermunten van zilver en eindelijk
40. In het ontvangen van gelden van den Lande en aIle publieke authoriteiten, in rekening-courant, in het betalen van assignatisn of quitantien, door deselven op de Bank af te geven, en
zulks niet verder of meerder dan het montant op derselver rekening bij de Bank te goede zijnde; verleenende de Bank nooit
eenigerlei voorschot of crediet, in blanco, aan wien het ook zijn
moge.
Ten einde de handeldrijvende ingezetenen voor aIle nadeelen
te hoeden, werd aan de Bank het drijven van eenigen koophandel
verboden. Zij mocht niet koopen, inruilen of verkrijgen eenige
waren, koopmanschappen, ofte goederen, hoe ook genaamd, noch
eenige effecten of credieten ....
Ook mocht zij niet "direct of indirect deelnemen in eenige
buiten- of binnenlandsche handel, bedrijven en compagnieschappen, van schepen, assurantien, visscherijen, fabrijken, trafijken,
landbouw of eenige andere hoegenaamd".
Hare operation van beleening werden tot soliede binnenlandsche effecten beperkt; hare beleeningen mochten niet anders gesloten worden dan bij notarieele acten.
Van de opeischbare
vorderingen op de Bank, in hoofdzaak dus de bankbilletten, moest
40 % metaalwaarde in de kelders aanwezig zijn.
Waarborgen en privilegien werden dus van allen kant. geschapen. Voor deelnemers werd de zaak zoo smakelijk mogeliik ingericht en toch.... lukte het aanvankelijk niet; zoowel de kring
dergenen die hun kapitaal waagden als der gegadigden, die met
haar in relatie traden, was lang niet breed genoeg. Het scheen
welhaast of zij geen beslag op Neerlands bedrijfsleven zou leggen,
Opmerkeliik is de tegenspoed, die zich reeds bij de oprichting
deed gevoelen. Voor goede ondernemingen was in Holland weI geld
te verkrijgen. Ret bleek bij de oprichting van de Handelsmaat8chappij. Het aandeelenkapitaal werd bepaald op een minimum
van twaalf en een maximum van vier-en-twintig millioen; gedurende een tijdvak van zes weken werd de inschrijving opengesteld;
maar op den eersten dag was het bedrag reeds volteekend. met een
aanmerkelijk surplus.... voor negen-en-zestig-en-een-half millioen gulden was er ingeschreven.
De aandeelhouders van de Nederlandsche Bank kregen veel begunstigder positie dan die bij de Handelsmaatschappij en ziet nu,
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wat tartende onverschilligheid de goldmannen bij het in het leven
roepen der Bank aan den dag legden. Slechts een matig bedrag
van vijf millioen gulden werd gevraagd. De inschrijving werd
opengesteld voor "aIle personen, ligchamen, corporatien, societeiten en alle anderen binnen deze landen, ook voor vreemden buiten
deze landen woonachtig". Tot "meerdere geruststelling van
's lands ingezetenen omtrent deze zoo belangrijke inrigting zal
de Souvereine Vorst voor rekening van den lande deelnemen voor
vijfhonderd actien van f 1000, onder voorbehoud van dit getal
te verdubbelen".
Het Staatkun,dig en Staathuishoudkundig J aarboekje van
1852 publiceert de cijfers, waaruit bliikt dat een [aar na de oprichting nog voor geen anderhalf millioen was ingeschreven, en eerst
na twee jaar was het kapitaal volteekend.
, Met haar crediet-verrichtingen liep het evenzoo; met groote
terughoudendheid hielden de zakenmenschen zich op een afstand.
Het wordt tiid, dat we aanvangen met de ontwikkeling van het
eerste punt van ons program: de opsomming der factoren, waaruit deze trage ontwikkelingsgang moet worden verklaard.

***
Op een veelheid van oorzaken moet worden gewezen.
Broodniid was er. De Amsterdamsche kassiers waren bevreesd
dat de Nederlandsche Bank hun geduchte concurrentie zou aandoen en onder leiding van de in 1806 opgerichte Associatiekas
ging er van deze financiers eene stelselmatige oppositie uit. Lang
hield het verzet aan. Het bereikte zijn hoogtepunt, toen bij de
uitvaardiging van het nieuwe octrooi in 1839 de werkkring der
Bank in dier voege werd uitgebreid, dat zij competent werd verklaard om gelden van particulieren in rekening-courant te
ontvangen.
Scharp werd de concurrentie. De Associatie-kas voelde zich
machtig genoeg om aan de bar.kbilletten mededinging aan te doen
door ook toonderpapier te gaan uitgeven, waarvan het geheele bedrag in specie aanwezig was en welks bezitters dus nog krachtiger
waarborg hadden dan de gerechtigden op bankbilletten, welke
slechts gedeeltelijk gedekt zijn. Bij een Iangdurig proces, in aIle
instantien doorgezet, werd beslist, dat deze billetten gezegeld
moesten zijn. Koning WiIIem I kwam daarop nog persoonlijk
tusschenbeiden om het verzet van de Associatie-kas te breken
ell toen werd allengs de twist bijgelegd.
Niet aIleen deze tegenstand belemmerde den bloei. De tiidsomstandigheden waren in hooge mate ongunstig.
De financieele toestand was ontredderd. Er was geen vertrouwen in het credietwezen. De zeven percents-staatsobligatien
gingen slechts voor het vijfde deel der nominale waarde.
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Dan was maar al te droevig kennis gemaakt met de "Fransche
papierekens". Na den wilden zwendel van de door J 0 h n Law
te Pariis in 1716 in het leven geroepen Banque Royale, was men
in Frankrijk voorzichtig geworden. Pas in 1776 werd wederom
eene nieuwe circulatiebank opgericht, Weer liep het mis scheurpapier werden de Fransche assignatien, welke in zoo vele
Hollandsche gezinnen veilig bezit werden gewaand.
En 0, wat al verwachtingen waren in eigen land door nationale
instellingen, waarop men meende te kunnen bouwen, verstoord.
De Algemeene Rekenbank moest in 1807 worden opgeheven en velen hadden van haar redding uit den nood verwacht.
Verpletterend evenwel was de indruk, die werd gewekt door
hetgeen met de Amsierdamsche Wisselbank geschiedde. In 1609
was zij door de gemeente Amsterdam opgericht om orde en regelmaat in het muntwezen te herstellen en het crediet te dienen. De
Amsterdamsche vroedschap waakte over haar met nauwlettende zorg, Zij genoot eene wereldreputatie en als een wonder van
financierkunst werd zij geroemd.
A dam S mit h heeft in het vierde boek van ziin Wealth of
naiions schoone bladziiden, van lofspraak overvloeiende, aan haar
bestaan gewijd. Haar schuldpapier genoot onvoorwaardelijk
vertrouwen. "In Amsterdam" - aldus zegt S III i t h "staat
geen geloofsartikel vaster, dan dat voor iederen gulden, die in
bankpapier wordt uitgegeven, ook een gulden in goud of zilver
in de kelders der bank aanwezig is". De Amsterdamsche Wisselbank stond vast als een rots. "Wat ook vall', de Wisselbank staat
pal" .
En ook deze machtige viel. Booze geruchten deden de ronde.
Daar werd gefluisterd van te zware verantwoordelijkheid, die
zij met niet-gedekte leeningen aan de Oost-Indische Compagnie
op zich had geladen. Op 3 Februari 1791 kwam de [obstiiding: de
Amsterdamsche Wisselbank schorste hare betalingen. Eene Commissie van onderzoek werd ingesteld en het bleek dat zij gevaarlijke voorschotten had verleend aan de Oost-Indische Compagnie
en aan Amsterdams gemeentelijk bestuur, terwijl zij obligatien
had gekocht van de provincie Holland en West-Friesland, welke
sterk gedeprecieerd waren. Een tekort van bijna tien millioen gulden moest worden geconstateerd.
Een geweldige schok werd daarmee aan het vertrouwen der
Nederlandsche burgeren toegebracht. Hun wantrouwen was
moeiliik te overwinnen. Toen in 1803 de vermaarde financier
Gog e I ziin plannen indiende tot oprichting van de Algemeene
Baiaaische Beleen-, Discompto- en Deposito-Bank: had hi] met
dien achterdocht te worstelen en bleef dientengevolge zijn pogen
zonder resultaat.
Was het dan wonder, dat ook de Nederlandsche Bank den
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terugslag ondervond van de verbitterde stemming, door
vele verstoorde illusies teweeg gebracht?
*

zoo

**

Voor dien ongunst der tijden en de tegenwerking van jaloersche mededingers kan echter hen, die tot Ieiding der Bank waren
geroepen, natuurlijk geen blaam treffen. Echter zijn daarnevens
andere factoren, welke remmend op haar ontwikkeling werkten,
die den leiders weI als schuld moeten worden aangerekend.
Daar was schuld bij de Overheid om de onredelijke bepalingen,
waarmee zii de vrijheid van optreden der Bank belemmerde.
Schuld bij de bestuurderen der Bank om het gemis aan veerkracht, dat niet met kloeke energie om breeder ontplooimg
worstelde.
Zoo was ongetwijfeld verkeerd de geheimhouding, waartoe de
Bank werd gedwongen, De stiptste geheimhouding omtrent aIle
zaken, de Bank of particuliere ingezetenen betreffende,werd aan
de Directeuren, den Secretaris, de Commissarissen, mitsgaders
aan aIle onderhoorigen en geemployeerden der Bank voorgeschreven. Daarmee werd het optreden der Bank gehuld in een mysterieus waas van geheimzinnigheid, dat voor haar breedere ontplooiing weinig bevorderlijk was. Toen in 1852 die geheimhouding
werd opgeheven en over de handelingen der Bank het volle licht
der publiciteit kon opgaan, werd het vertrouwen in haar sterk geschraagd.
Evenzeer was een misgreep de ernstige beperking in de bewegingsvriiheid, welke aan "de Bank werd opgelegd. Geen beleeningen mochten worden gesloten op buitenlandsche papieren.
AIleen op binnenlandsche fondsen kon geld worden verkregen en
dan nog slechts wanneer drie vertrouwde bergen werden gesteld.
Bovendien moesten aIle beleeningen notarieel worden gesloten.
Geen wonder, dat bij dergelijke ijzeren voorwaarden Iuttel
animo bestond om met de Bank in betrekking te treden. Treffend
is de sobere teekening van M r. Vis s e r in g in zijn reeds aangehaald Gids-opsteI: "De werkkring der Bank strekte zich aanvankelijk weinig verder uit dan het kassierschap van het gouvernement. De handel versmaadde haar hulp en voor zijne beleeningen en escompto's, [a, langen tiid daarna gold nog ter beurze
van Amsterdam de meening, dat de hulp der Bank eigenliik niet
anders was dan een Iaatste redmiddel in den nood, aIleen bestemd
voor hem, die op 't vallen stond en bij de gewone geldschieters
moeielijk meer terecht kon. Hare bankbilletten waren weinig in
trek, kon men ze ook al bij de schatkist in betaling geven, in het
gewone dagelijksche verkeer hedong men betaling in contanten,
en menig koopman was toen nauwelijks minder huiverig voor die
"papiertjes" ais nog langen tiid daarna de boeren. Zoo kwijnde
de Bank de eerste jaren van haar leven door".
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Ook de eigen gedragingen van de Bank zelve moeten hier worden gesignaleerd. Tientallen jaren hebben ze rechtmatige ergernis
gewekt. Van energiek leven, dat nieuwe banen zocht, was geen
sprake. In vadzige rust, zich behagelijk gevoelend in haar bevoorrechte positie, dommelde zij voort. Tot de hoofdstad, met haar in
die dagen sterken monopoliegeest, bleef zij haar werkzaamheid
beperken. Het was een Amsterdamsch instituut, niet eene nationole instelling.
Bij het oprichtingsoctrooi was haar vergund om hulpkantoren
te stichten in Rotterdam, Dordrecht en andere handelssteden.
Goede opvatting van haar taak zou tot breede verspreiding over
ons land geleid moeten hebben. De bank dacht er evenwel niet aan
om van haar bevoegdheid gebruik te maken; in Amsterdam voelde
zij zich veilig en voor operaties buiten hare veste koesterde zij
bitter weinig liefhebberij.
Strenger maatregelen werden getroffen. Toen in 1838 een
nieuw octrooi werd vastgesteld werd de oprichting van een bijbank te Rotterdam verplichtend voorgeschreven. Ook dit liet de
Bank koud; om de credietbehoeften van de provincie bekommerde
zij zich niet. Zeker werd het stilzitten voor een deel veroorzaakt
door de vrees der bestuurders om ten aanzien van ingriipende
handelingen aan anderen zelfstandigheid te verleenen, hetgeen
bii decentralisatie niet kan uitblijven. Maar ook was gemakzucht
oorzaak van haar traagheid. Van allen kant rees dan ook oppositie, toen onder het tweede Ministerie-Tho r bee k e in 1863 door
Minister Bet z het ontwerp van de eerste Bankwet werd ingediend.
Men behoeft slechts het bezadigd Gids-artikel van Buy s, Een
gevierd monopolie, door te lezen om zich te overtuigen van de heftige ergernis, die zich alom in den lande had opgekropt.
In beginsel werd toen met het stelsel van monopolie gebroken;
evenwel zou aan anderen vergunning tot uitgifte van bankbilletten alleen worden verleend krachtens bijzondere wet.
De duimschroeven werden sterker aangezet: v66r 1 Januari
1865 moest te Rotterdam een bijbank en in elke provincie
minstens een agentschap gevestigd worden.
Sterke staatsbemoeiing, dwang van boven af is noodig geweest
om de Nederlandsche Bank tot plichtsbetrachting te brengen.
In credietverleening en betalingvereffening schoot zij veelszins
te kart.
* *

*

In de zestiger jaren trad de nieuwe aera in: Na 1863 wordt
de Nederlandsche Bank een Bank voor Nederland en met
vasten tred verovert zij zich dan in gestagen vooruitgang
eervolle positie.
Haar schitterend succes dankt zij niet het minst aan de rijke
bekwaamheid van een drietal mannen die elkander in de
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opperste leiding opvolgden en met onbetwistbaar meesterschap
de Bankzaken bestuurden.
Aan het mooie boek van Qua c k, zijn Herinneringen, dat
reeds vroeger in dit tijdschrift werd aangekondigd, danken
wij de warme schets van dit finantieele trio, dat onze bankpolitiek in goede banen heeft gestuurd.
Mr. W. C. Mees werd in 1863 president-directeur en van
hem lezen we:
"De gedachte, de bezieling tot in biizonderheden, ging uit van
den heer Mees. Slechts met dit correctief, dat hij in alles te rade
ging met zijn veeljarigen vriend, den heer Mr. J. H. Molkenboer,
toen mede-directeur der Nederlandsche Bank. De heer Mees had
dien vriend van zijn Utrechtschen studententijd tot zich geroepen
als kassier-generaal, toen in 1862 Hinsbeeck's financieel wanbeheer uitkwam. Den 1en Maart 1863 wist hij hem het secretariaat
der Bank, en in April 1871 het directeurschap der Bank op te
dragen. Het was en werd een bepaald tweemanschap, altiid eendrachtig handelend. Te zamen vormden zij het "denkend hoofd"
der Bank. Er ~was bi] hen heiden volmaakte eenheid van leiding
en voorschrift. Sinds het jaar 1863 werd alles in die Bank door
hen hervormd. Twee uitgangs-punten stonden op den v66rgrond:
ten eerste de omwerking van de Bank van een Amsterdamsch
kantoor tot een volkomen Nederlandsche instelling, toen het
octrooi in 1863 moest worden herzien: en ten tweede de practische
organisatie van .het samenstel der agentschappen en kantoren,
toen het pleit der hernieuwing van het octrooi was beslist. Wat
die hernieuwing betreft had Mees goen oogenblik stilgezeten. Hij
had niets aan toeval, aan de quasi-ontwikkeling der tiiden, aan
de uitspraken eener zoogenaamde geleerde of niet-geleerde publieke opinie, of aan politieke inzichten der regeering van den dag
overgelaten. Neen, hij-zelf gaf den stoat, organiseerde nu verder
hot gansche eenvoudige plan der geheele nieuwe emissie van
bankpapier, en gebruikte voorts anoniem de pers als het aangewezen middel om een ieder te overtuigen en zedeliik te dwingen.
Hij was trouwens "de meester" in deze zaken. En zijn intellectueele kracht was geevenredigd aan zijn zelfbewustzijn. In mijn
levens-bericht over Baert heb ik uitvoerig de wijze toegelicht, hoe
hij hij het ontwerpen van het nieuwe octrooi der Bank werkte.
Dit was de eerste holft van den arbeid. De tweede bestond daarin,
am, overeenkomstig de bepalingen der nieuwe wet, het bankwezen in aIle gewesten van ons land voor goed te vestigen. Hier
werkte hij vooral en biina uitsluitend met den heer Molkenboer.
Binnen weinige maanden verschenen in aIle deelen van het land
agentschappen en correspondentschappen, en aan de bestuurders
van die kantoren werden voorschriften gegeven, die hun den
plicht oplegden op onbekrompen wijze handel en niiverheid ten
dienste te staan. Het werd een goed omschreven, vast omlijnde,
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centralisatie der uitgifte van waarde-papier uit een middenpunt.
Kleine plaatsen werden in onmiddelliik verband gebracht met
het centrum, dat over groote krachten kon beschikken. AIle reglementen en maatregelen van bestuur werden met wiis beleid vastgesteld, zoo precies en zoo juist, dat er, behoudens enkele verruimingen, geen artikel nu nog na hijna 50 jaren te veranderen valt.
De voorschriften, die aan de nieuwe agenten werden gegeven, de
regels, die gesteid werden voor hun werkkring: alles werd voor
Iangen tiid vastgesteld. De uitvoerige bewerking der onderdeelen
werd weI door den heer Molkenboer hier verricht. Het was waarIijk geen lichte taak een regeling in dit opzicht te doordenken,
welke voor aIle bijkantoren een groote mate van zelfstandigheid
en vrijheid van beweging met de eischen eener stipte comptabiliteit en strenge controle moest vereenigen. Doch Molkenboer
toonde zich hier even scherpzinnig als kundig administrateur.
Toen hii in April 1871 als secretaris aftrad, waren door hem in
overleg met den heer Mees de grondslagen gelegd, waarop de Nederlandsche Bank zich tot kracht en aanzien beeft ontwikkeld. Nu
niet enkel in Amsterdam, maar door het geheele land. Die grondslagen bleken deugdelijk. Wat ook later werd uitgebreid en toegevoegd, principieele herziening behoefde het eenmaal vastgestelde
niet, Er was ruimto genoeg voor hetgeen gewiizigde omstandigheden eischten".
"Zij, die den heer Mees, ais leider der Nederlandsche Bank
en der goud-politiek van deze Bank, goed willen begrijpen,
moeten zich de kleine moeite geven de verslagen van zijn hand
over de werkzaamheid der Bank, die jaarlijks aan de aandeelhouders door den President der Nederlandsche Bank werden
uitgebracht, te doorbladeren. Zij vinden daarin telkens van die
superieure opmerkingen, puntige samenvatting van veelomvattend weten, die in eens licht over dorre wateren van crediet
en geld doen uitstralen. Dit betreft de theorie. In de practijk
was de heer Mees voorzichtig en kloek. Met critischen blik
volgde hij aIle crediet-operatien, vooral onzer agenten. Hij
rekende zelf hier alies na. In tegenoverstelling der groote
buitenlandsche circulatie-banken gaf hij ook aan den kleinen
man crediet. Hij W;1S altijd voor een ieder te spreken. AIle
groote handels-huizen kwamen hem steeds raadplegen. Hij was
dus meestal in stad, ging slechts weg, wanneer hij meende
elders persoonlijk te moeten optreden. Dan deed hij meesterlijk
zijn taal, Een enkele maal zag ik dat persoonlijk. Altijd zal in
mijn geheugen blijven de reis, die ik den 13den Mei van het
jaar 1879 met hem naar Rotterdam deed, toen de ineenstorting
der zaken van Pincoffs aan de Nederlandsche Bank bekend
was geworden. De heer Mees zou in Rotterdam aIles in orde
pogen te brengen, en wel z66, dat de groote handels-huizen
aldaar met geen gevaarvolle crisis zouden te worstelen hebben.
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Ik zat met hem op het kantoor der heeren R. Mees & Zonen,
hielp voor mijn bescheiden deel aan de ontwarring van het
kluwen van den ver vooruitzienden Israeliet, en was getuige
van het weergaloos beleid en tevens van de stoute grepen op
financieel terrein van mijn president, waardoor allerlei jammer
gekeerd werd".
Na Mr. Mees kwam Mr. N. G. Pierson, een gansch ander
man, maar ontegenzeggelijk een groote in den finantieelen
geslachte.
"Zijn talent en karakter waren anders gevormd dan dat van
zijn voorganger, - zegt Qua c k - maar zijn behartiging der
zaken, behoorende tot den kring der circulatie-bank was even
groote Zijn kennis van het vak was de vrucht van groote
belezenheid der auteurs op dat gebied, en van wetenschap die
voortdurend uit allerlei bronnen werden bijgehouden en vermeerderd. Bij Mees was dit het eigenaardige, dat hij over zijn
vak en trouwens over geheel de leer der economie bijna niet
las. Ik zag hem zelden met lectuur over staathuishoudkunde
bezig. Al zijn gedachten en maatregelen vloeiden bijna natuurlijk
uit zijn goed geschoold brein. Zonder aarzelen of zonder iets
na te slaan raakte en trof hij altijd het middenpunt der quaestie.
Alles kwam bij hem als van-zelf. De heer Pierson, door de
praktijk opgevoed, achtte wetenschap zeer hoog, en ontging
soms weI niet het gevaar aan meeningen van een nieuwen
auteur toe te geven, gelijk hij in 't algemeen toegankelijk was
voor nieuwe kennismakingen van personen, die soms misbruik
van deze voorkomendheid maakten. Maar zijn voortdurende
dagelijksche zorg voor het credietwezen van ons land was boven
mijn lof."
Pierson werd wederom opgevolgd door Mr. N. P. van
den Be r g. Ook een financier van het echte rase Van hem
getuigt Qua c k o.a.: "Daar hij langen tijd president van de
J avasche Bank was geweest, werd door hem telkens een
aanknoopingspunt aan den arbeid van die Oost-Indische circulatieBank gezocht, gelijk hij het levendigste belang bleef stellen in
de munt-politiek van dat Indie, en daaraan van tijd tot tijd de
hulpbronnen van de Nederlandsche Bank wist te verbinden.
Dit alles verwijdde soms den horizont der Nederlandsche
instelling."

***
De persoonlijke bekwaamhcden, van deze eminente mannen
alzoo hebben de Nederlandsche Bank groot gemaakt. Echter
is dit voor bestendig welvaren niet voldoende. Met Buy s gaan
wij accoord, als hij opmerkt: "Men bouwt geen bankstelsel op
de verdiensten van enkele personen, tenzij deze of gene mogt
willen beweren, dat ze tot het vaste kapitaal van de Bank
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behooren, en, binnen de gebouwen op de Oude 'I'urfmarkt
bewaard, tegelijk met de woning van den een op den ander
overgaan".
Duurzame soliditeit wordt slechts gewaarborgd door het in
acht nemen der rechte beginselen.
Welnu die beginselen, wier handhaving den bloei der Nederlandsche Bank hebben verzekerd, dienen aan het slot nog te
worden aangeroerd.
In de eerste plaats kan geprczen worden haar wel-gefundeerde
disconto-politiek. Ons gebrekkig muntstelsel met zijn hinkenden
standaard stelt hooge eischen. Immers weI is het zilver wettig
betaalmiddel, maar niet kan het vrij worden aangemunt; de
werkelijke waarde blijft hier ver beneden de nominale waarde.
Ret buitenland aanvaardt dan ook niet betalingen in zilvergeld.
Vandaar de beeldspraak: "Met ons gouden been kunnen wij de
geheele wereld doortrekken maar het zilveren been kan geen
dienst meer doen, zoodra wij het over de grenzen van ons land
zouden willen gebruiken".
Goede gedragslijn eischt nu zorg te dragen, dat immer voor
buitenlandsche betalingen voldoende goudvoorraad aanwezig is.
De Nederlandsche Bank heeft zulks verstaan en onwrikbaar
vastgehouden aan de taktiek om voor het buitenland gulweg
goud af te staan, maar het aan de binnenlandsche circulatie
zooveel mogelijk te onttrekken. Daardoor is zij er in geslaagd
het zilver op goudwaarde te houden, zoodat zelfs geen gebruik
behoefde te worden gemaakt van de veiligheidsklep, die in de
zilverontmunting ten dienste stond. AIleen door deze besliste
vastberadenheid heeft zij de depreciatie onzer ruilmiddelen in
het buitenland kunnen voorkomen.
Eene tweede gedachte, die hoe langer hoe meer de gedragsli]n
van de Bank ging beheerschen, komt tot uiting in het rusteloos
streven om door uitbreiding der operaties zooveel mogelijk
aanraking met aIle geledingen van Neerlands maatschappelijk
bedrijfsleven te zoeken. Telkens werd wederom eene nieuwe
functie aan de reeks van werkzaamheden toegevoegd. Ongetwijfeld is het volmaakte nog niet bereikt en wordt het
onvoldoend giro-verkeer wellicht niet ten onrechte als eene
leemte in haar organisatie voorgesteld. Echter, niemand kan
ontkennen de reusachtige uitbreiding, welke in den werkkring
der Bank in der jaren loop valt te bespeuren. Van den aankoop
van effecten, de buitenlandsche wissels, de uitbreiding van de
rekening-courant en bankassignaties, de open bewaargeving
wordt hier slechts pro memorie gewag gemaakt. Daarenboven
heeft zij haar locaal karakter geheel afgelegd. Met rechtmatigen
trots mocht Mr. N. G. Pierson het jaarverslag der Bank van
1889 roemen: "In een woord,onze instelling is van een locale
Bank een Bank geworden voor het Nederlandsche Yolk; en Z\l
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werd het niet aIleen voor de aanzienlijken, zij werd het ook
voor de kleine burgerij. Het grootste deel van onze binnenlandsche portefeuille bestaat uit acceptatien van winkeliers,
grossiers, kleine fabrikanten, landbouwers, acceptatien die door
allerlei kanalen tot ons komen",
En eindelijk moet op haar credit-zijde worden geboekt: de
zelfbewuste onafhankelijkheid die zij tegenover den Staat heeft
weten te bewaren. Allengs wende zij zich aan de stipte
naleving van haar verplichtingen. Dat gaf haar kracht om af
te wijzen verzoeken om voorschot, die de staat bij finantieele
ongelegenheid tot haar richtte. Nimmer is zij, als de Fransche
Bank, bezweken voor de verleiding om door laakbare
dienstvaardigheid tegenover de Overheid de belangen van het
publiek te schaden.
In die nauwgezette plichtsbetrachting, welke voor fiere
onafhankelijkheid tegenover de allermachtigsten den weg baant,
zoeke de Nederlandsche Bank ook voor de toekomst haar kracht!

LEESTAFEL.

Dr. J. de Zwaan, Christendom en Orientalisme. Erven F. Bohn, 1914. Prijs fO.50.

Haarlem, De

Deze inaugureele oratie is een kranig stuk werk, dat duidelijk toont,
hoe de Leidsche Universiteit door de verhuizing van Prof. de Zwaan een
groot verlies heeft geleden en de Groningsche een belangrijke aanwinst
heeft te boeken. Maar tevens blijkt er uit, dat het nieuwe Yak, waarvoor
deze hoogleeraar te Leiden benoemd was, de geschiedenis van het Oostersch
Christendom, zijn belangstelling zal blijven behouden, ook nu hij den
leerstoel van wijlen Prof. van Rhijn heeft ingenomen. Immers, hij hoopt
ook in Groningen "op den .duur althans eenigen zijner leerlingen wegen
te wijzen, die ook vanuit het Oosten voeren naar het leven der oude
Christenheid" (bl. 29). Eigenlijk begint hij daarmede reeds in deze oratie,
waarin hij het Orientalisme "een geestesstrooming, die in de diepten van
het verleden dicht in de omgeving van het Christendom zichtbaar is geworden", ons teekent in een viertal trekken, godsdienstige grondgedachten,
die telkens in de wetenschap en den godsdienst van den gewonen man
van den keizertijd worden gevonden, en grooten invloed oefenden op het
oude Christendom, wat vooral wordt aangewezen aan Tatianus.
De geheele rede door is het duidelijk, dat hier een man aan het woord
is, die wat te zeggen heeft, en de gave bezit om het zoo te zeggen, dat
anderen hem gemakkelijk kunnen volgen. Van dezen hoogleeraar mogen
wij verwachten, dat hij inderdaad de wetenschap vooruit zal brengen.
Leiden.

Dr. H. M. v.

NES.

Sporen van Animisme in het Oude Testament' door Dr. G. Ch.
Aalders. Kampen, J. H. Kok, 1914.
Deze helder geschreven brochure begint met een overzicht der geschiedenis
van het vraagstuk, dat in den titel is aangeduid. Vervolgens toont Schr,
aan, dat bedoelde kwestie, schoon rechtstreeks betrokken in den grooten
strijd tusschen Evolutie en Revelatie, niet mag worden afgedaan enkel
met een beroep op deze begrippen. Hierin kunnen "belijders der Revelatie
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en aanhangers der Evolutie-hypothese elkander als wetenschappelijke mannen ontmoeten, dat zij objectief en zonder inmenging van andere vragen
het probleem stellen: zijn er sporen van Animisme feitelijk te constateeren
in'[het O. T.?" (pag.7.)
Bij het onderzoek der feiten neemt Schr. het begrip Animisme in zeer
ruimen en algemeenen zin, Onder Animisme als verzamelnaam vat hij
samen "zielestoftheorie en doodenvereering, Fetischisme en Totemisme,
in een woord alles wat tot de primitieve denkwijze aangaande geest en
geesten behoort". (pag. 12.) Hij schakelt bij zijn onderzoek de vergelijking
van andere Semietische godsdiensten uit, en bepaalt zich tot het getuigenis
van het O. T. alleen, (pag. 14.)
De feitelijke gegevens uit het O. T., waarop men zich beroept om het
voorkomen van Animistische voorstellingen en gebruiken bij Israel in
zijne vroegste periode te bewijzen, worden door Schr. (voorzoover hij ze
eene ernstige bespreking waardig keurt) in vier groepen verdeeld.
De eerste groep, gevormd door die argumenten, welke ontleend worden
aan de voorstellingen van en ·de gebruiken die in betrekking staan tot
den dood, vindt men behandeld op page 19-37. Ret gaat over de psychologie des O. T., over de O. T. voorstelling van de ziel na den dood, over
rouwgebruiken, nekromantie, het heilig houden der graven, beweerde
doodenoffers en ten slotte over de door den dood veroorzaakte onreinheid.
De tweede groep van bewijzen, die sporen van Fetischisme resp. Totemisme
zouden aanwijzen in de vereering van heilige plaatsen, bergen, bronnen,
steenen, of boomen en dieren, worden door Schr. behandeld op page 37-43.
Hij preciseert dit onderdeel van het probleem aldus, dat het niet gaat om
de vraag "of eenige berg, bron, steen of boom in den reuk eener zekere
religieuze vereering staat, maar of deze berg, bron, steen of boom bepaaldelijk als de zetel eener hoogere, geestelijke macht wordt gedacht".
(pag. 38.)
Aan de derde groep van bewijzen, gezocht in den naam en het begrip
El en Elohim (beide woorden beteekenen "God"), zijn page 43-56 gewijd.
Hier gaat het over namen van boomen en dieren, die etymologisch met
El in verband worden gebracht, over het gebruik van El in den zin van
macht of kracht, over de eedsformule die in onze Statenvertaling wordt
weergegeven door "zoo waarachtig als uwe ziel leeft", over de religieuze
beteekenis van sommige lichaamsdeelen, over den beweerden genius des
menschen, over de O. T. voorstelling van den Geest Gods en over de
etymologie van het heilige Tetragrammaton.
De vierde groep eindelijk omvat verschillende religieuze of met de
religie verband houdende gebruiken, als: het offer, de wijding of heiliging,
het Mazzoth-eten, het verbod dervereeniging van ongelijksoortige stoffen
of dieren, enzoovoorts. Deze gebruiken komen op page 56-60 ter sprake.
Het onderzoek van deze vier groepen voert tot de vrijwel negatieve
slotsom: "Feitelijke sporen, waardoor het voorkomen van Animisme in
Israel empirisch zou zijn vastgesteld, zijn ten eenenmale niet aanwijsbaar.
Daarmede is niet uitgemaakt dat er nooit sporen van eene Animistische
denkwijze in Israel geweest zijn; het zou zeer goed kunnen zijn dat het
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van de geopenbaarde religie afwijkend volksgeloof ook weI eens enkele
Animistische voorstellingen in zich had opgenomen, al kunnen we dat
niet meer feitelijk constateeren", Wel, echter kan als uitgemaakt gelden
"dat de gebruikelijke beschrijving van de Animistische basis der Israelietische
religie elken feitelijken ondergrond mist". (pag. 60, 61.)
Het bovenstaande moge een indruk geven van de veelsoortigheid der
verschijnselen, die in deze brochure worden besproken. De principieele
opzet is m. i. juist, terwiji de behandeling der stof zakelijk is. De Schrijver
maakt menige goede opmerking.
Amsterdam.

DR. C. v. GELDEREN.

Palestfjnsche M .asseben (opgerichte steenen), door J 0 h. d e G roo t,
proefschrift. - Groningen J. -B. Wolters.
Op dit, mij bijna een jaar na het verschijnen, ter beoordeeling toegezonden proefschrift, behaalde de schrijver den 27sten Juni 1913 aan de
Groningsche Universiteit den titel van doctor in de godgeleerdheid. Laat
ik hier maar dadelijk vooropzetten dat het geschrift van dr. de Groot diens
wetenschappelijken titel ruimschoots rechtvaardigt. Vooral als materiaaIverzameling is het proefschrift zeer verdienstelijk. Na eenige inleidende
opmerkingen begint de schrijver met een resume van de hedendaagsche
Palestijnsche masseben, waarbij tusschen den tekst heel goede afbeeldingen
en fotographieen worden gegeven.
Dan gaat dr. d. G. voort met een beredeneerd verslag van de opgegraven
masseben, om in een derde hoofdstuk de masseben die in het Oude Testament worden genoemd, de revue te laten passeeren. Hierbij worden de
zelf-interrupties van den schrijver al menigvuldiger, maar toch nog zoo
dat ze den indruk maken van voorloopige opmerkingen. Die indruk blijkt
juist te zijn, want in het vierde hoofdstuk begint de schrijver zijn betoog
over het karakter en de beteekenis der Palestijnsche masseben. Dit hoofdstuk is niet het beste. Hier ontbreekt te vaak scherpte van belijning en
nauwkeurigheid van formuleering. Telkens worden afgehandelde punten
- of die ten minste eerst hadden moeten afgehandeld worden - weer
opgehaaId, wordt de onderscheiding tusschen staande en opgerichte masseben weI gemaakt, maar niet altijd duidelijk volgehouden enz., zoodat
dit hoofdstuk het bene distinguere mist, zeer tot schade van de klaarheid
van behandeling. Ook is hier en daar de neiging niet te miskennen van
meer te willen weten dan we vooralsnog kunnen weten.
Het zwaartepunt van dit proefschrift ligt dan ook in de eerste drie
hoofdstukken, waar het materiaal beredeneerend wordt saamgebracht, en
het zou onbillijk zijn bij de beoordeeling van een proefschrift teveel nadruk te leggen op een tekort aan vastheid van gang. Ret aandurven van
een breed en bovenal moeilijk onderwerp als dit is, waar uiteraard heel
dikwijls stellige resultaten van te voren zijn uitgesloten, is lofwaardig, en
51*
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de wijze van behandeling der omvangrijke stof en het zoeken van den weg
in de doolgangen der hypothesen is ongetwijfeld verdienstelijk te noemen.
Wij wenschen den nieuwen doctor geluk met zijne volbrachte studie,
en hopen dat hij ophet terrein, dat hij met zooveel animo betrad, zijne
onderzoekingen gezegend zal voortzetten.
Nog een paar kleine opmerkingen. Zeer juist lijkt mij den regel (bIz. 18)
dat een staande steen "dan aIleen voor een massebe mag gehouden
worden, wanneer elk practisch doel is uitgesloten". Had men dat altijd
maar bedacht. Dat in Gen. 28: 22 het woord "steen" hier blijkbaar niet
dien steen aIleen, maar de "gansche plaats" aanduidt, lijkt mij gevonden
pour besoin de la cause. Ais op biz. 45 de schrijver redeneert over de
vraag of J akobs droom bij el-burd..~ch of bij een zekeren steencirkel heeft
plaats gehad, dan is hij - met Dalman - aan 't fantaseeren. Ernstiger
lijkt mij de manier waarop de schrijver spreekt over "de oudste tijden",
of zelfs de "alleroudste tijden", en zijn opereeren met het begrip "oorspronkelijk". Van die "aIleroudste", zelfs van de "oudste" tijden weet hij
evenmin iets als ik of een andere En het gescherm met het woord "oorspronkelijk" moest eig. voor eenige tientallen jaren verboden worden. Uit
de uitdrukking "een djinn gelijk een man" of "een djinn gelijk een vrouw"
voIgt heelemaal niet dat men zich de djinns "gewoonlijk" voorstelde als
op menschen gelijkende wezens. Als er wat uit voIgt, dan voIgt er uit, of
dat men dat "gewoonlijk" niet deed, of hoogstens dat de djinns zich in
mannen of vrouwen manifesteeren. Op biz. 53 hangt de beschouwing van
den schrijver, hoe de goden de daemonen verdrongen, wel sarnen met zijn
wetenschap over den "alleroudsten" tijd. Dat het naakt omloopen om een
heiligdom een herinnering aan den voortijd was, toen iedereen vrijwel
zonder kleeding was, is, na al wat den )aatsten tijd de nuditate sacra
geschreven is, wel wat mager. De opmerking (blz, 56) dat de babylonische
kudurrus een (nog wei duidelijke) illustratie leveren op het nauwe verband
tusschen den opgerichten steen en den daemon, kan men weI zeggen, maar
niet waar maken. 't Is ook niet waar. Dat de oudste megalitische monumenten in Palestina zijn vervaardigd door een Arisch-Indogermaansch ras,
wordt (blz, 57) waarschijnlijk geacht, maar in het geschrift zelf genegeerd.
Het drenken van den doode met water (blz, 58) heeft met de bloed-dorst
der daemonen niets te maken. Dat gillulim opqerichi« steenen zijn, blijkt
uit Lev. 26: 30 niet. Hoe komt de schrijver er aan (blz, 83) dat Jahve zich
(alleen) in het vuur openbaarde? Bedoelt de schrijver niet dat het alleen
in het vuur geschiedt, dan heeft zijn opmerking geen zin, Over het geheel
schijnt mij aan het vraag naar het verband tusschen vegetatie-kultus en
masseben te weinig aandacht gewijd. Ten slotte nog de opmerking, dat er
te veel uitroepteekens in dit proefschrift staan.
Utrecht.

H. TH.
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De crisi» der J·eugd. Eenige bladzijden uit de geschiedenis van
de kerken der Afscheiding, door Dr. H. Bouwman. - Kampen,
J. H. Kok.
Een superieur geschrift.
Reeds de titel is een gelukkige vondst. Veel menschelijks en veel
Goddelijks ligt wonderlijk dooreengestrengeld in de eerste geschiedenis
der Afscheiding. Prof. Bouwman heeft op geenerlei manier getracht, dat
menschelijk-zondige te verbloemen. Maar hij heeft - op het voorbeeld der
H. Schrift - het ook niet breeder uitgemeten dan noodig was, en tegelijk
laten zien, hoeveel groots en goeds God tot stand bracht door al de
dwaasheid der menschen heen. Van de geschiedenis der Synode van 1843
maakt hij het middenstuk, en daaromheen groepeert hij feiten en personen
van voor en na dezen tijd. Zijn verdienste is, dunkt me, drieerlei : Ie, dat
hij oude gegevens heeft ontdekt en daarmede een nieuwe bladzijde onzer
kerkgeschiedenis schreef, een tot dusver vrijwel onbekende periode in
helder licht stellende; 2e. dat hij zijn photographie niet retoucheerde en
ons dus een volkomen zuiver beeld gaf; 3e. dat hij zich niet in kleinigheden verloor, maar groote lijnen trok, iets wat te meer gewaardeerd moet
worden omdat de stof zoo gereede aanleiding tot het maken dezer fout bood.
In de bijlagen is opmerkelijk de oproeping van Brummelkamp voor de
Synode van 1843. Een nobel stuk van een fijnen geest, en zeer de moeite
van het lezen waard, ook nog voor onzen tijd.
Jammer aIleen, dat hier en daar Prof. Bouwman stijl en correctie niet
al te nauwlettend verzorgde. Toch doet dit aan de groote waarde van dit
uitnemende werk niet af; maar juist omdat het als geheel zoo buitende M.
gewoon goed is, zou men gaarne onverdeeld willen prijzen.

De taak der gemeentebesturen inzake Zondagsrust,
Dr. H. H. Kuyper. - Utrecht, G. J. A. Ruys.

door

Dit is nummer 9/10 der zesde serie van "Christendom en Maatschappij",
eene uitgave, welke thans, zooals men weet, in anderen vorm als veertiendaagsch sociaal blad wordt voortgezet.
Last, not least mag men ook van dit slot der oude reeks zeggen. Het
is een keurig betoog van Prof. Kuyper over de taak der gemeentebesturen
inzake de Zondagsrust. De bekende Rotterdamsche quaestie deed dit punt
weer eens bijzonder naar voren komen, en in dezen geleerde vond men de
ideale vereeniging van theologische en juridische bekwaamheid, welke de
behandeling van zulk een onderwerp vereischt. Voeg daarbij, dat de
betoogtrant even logisch en de stiji even schitterend als steeds bij dezen
auteur mogen genoemd worden, en dat hij deze netelige quaestie zoo
voorzichtig en toch zoo krachtig heeft behandeld als men slechts wens chen
kan - en ge begrijpt, waarom onze aankondiging van deze brochure
niets anders dan een warme aanbeveling kan zijn.
de M.

820

LEESTAFEL.

Beschouwingen van een Christen-Denker. Uit de nagelaten geschriften
van A. Steketee, cud-docent aan de 'I'heol. School te Kampen.
Met een inleidend woord van Prof. Dr. H. Bavinck en een levensbericht van den Schrijver door A. Goslinga. - J. H. Kok, Kampen, 1914.
Een sympathiek boek, waard om gelezen en overdacht te worden.
Wij maken hier kennis met een edelen geest, een man van groote gaven
en hoog karakter, een man, die echter te bescheiden en te weinig strijdlustig was, om opgewassen te zijn tegen een wereId, zelfs een Christelijke
wereld, welke dikwijls zoo ruw en zoo hard kan zijn (IX). Groot onrecht
is hem aangedaan in 't ambt, waarvoor hij zoo berekend was door zijn
uitnemende geestesgaven, maar hij heeft 't gedragen zonder een woord
van protest te doen hooren, omdat hij wilde "sparen de kerk, die hem
zoo lief was" (XVIII).
Het boek zelf beantwoordt aan den titel: "Gedachten van een ChristenDenker". Het geeft gedachten, niet een afgerond stelsel. Trouwens, de
Schrijver spreekt 't onomwonden uit: "de Socratische deugd, de bescheidenheid is hier noodzakelijk". "Het beste willen schiet hier tekort", J a zelfs
"stelselmakerij stoort de ontwikkeling der wetenschap" (3). Hij geeft daarom
slechts gedachten over de voornaamste vraagstukken der wijsbegeerte.
Zoo behandelt hij de theorie der kennis, enkele hoofdbegrippen, stof en
geest, de ziel, 't therstisch Godsbegrip, God en wereld, Panthetsme, de.
philosofie van 't Onbewuste, Pessimisme en Optimisme, etc.
Maar dit zijn gedachten van een Christen-Denker. Hij beziet al die vraagstukken van uit zijn Chr. geloof en zijn thetstisch Godsbegrip. Hij beziet
"heel de wereld, natuur en geschiedenis, en al het zoeken en worstelen
der menschen in 't licht der openbaring, sub specie aeternitatis" (VII).
Van een abstracte scheiding van godsdienst en wijsbegeerte wil hij niet
weten. Integendeel, "samenstemming - een niet opzettelijke - van godsdienst en wijsbegeerte is kriterium van beider deugdzaamheid. Denkgodsdienst deugt niet; zulk eene, die het denken beleedigt, evenmin" (134).
Het gesprek van Jezus met Nicodemus geeft hem de gedachten, die ten
deele de philosofie van 't Christendom mogen heeten, nl. dat de kennis
door den aard en toestand van hem, die kent, bepaald wordt (10). Het
geloof is het nieuwe zintuig der wedergeboren zielen (136) en daarom
eischt hij voor de wereld des geloofs een plaats op, naast die der theoretische en practische Rede, welke drie dan synthetisch saamgevoegd
moeten worden (13).
Doch genoeg tot typeering van dit boek.
Ik weersta den lust, er veel uit aan te halen; ook dien, om hier en daar
critiek te oefenen. Wij hebben hier met een geestelijke nalatenschap te
doen, die den gestorvene eert en ons tot nadenken moge brengen over
ons eigen bezit. De Schrijver was een naar den geest verwante van Plato
en Augustinus, Dante en Pascal, Shakespeare en Goethe (VI). Die geesten
hebben zeker ook onzen tijd nog weI iets te leeren.
Laat mij dit heldere, eenvoudige hoek mogen aanbevelen aan allen, die
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wenschen na te denken over de verhouding van Christelijk geloof en
wijsgeerige vraagstukken.
Warmond.

J. G. HASELAGER.

Multatuli's Wereldbeschouwing. Stenografisch verslag en debat
Dr. A. H. de Hartog en A. H. Gerhard. - Firma A. H. Kruyt,
Amsterdam.
Een stenographisch verslag en debat - waard om door den druk te
worden vastgelegd en te worden verspreid. Multatuli is nog niet vergeten.
Hij is nog voor velen, vooral onder de jongeren, de profeet wiens woorden
hoog vereerd worden. Laten zij dit pro en contra eens rustig overwegen.
Met groote klaarheid toont de Hartog ons Multatuli als den vlakken verstandsman, wiens wereldbeschouwing het volk van onzen tijd waarlijk
niet zal verdiepen en versterken. Zijn kritiek is raak en vernietigend tegelijk echter opbouwend, waar de H. een warm pleidooi houdt voor de
Christelijke wereldbeschouwing. Het pro van den Heer Gerhard steekt hier
natuurlijk zeer tegen af. Het blijft aan de oppervlakte. Het wil Multatuli
meer laten zien in de "lijst van zijn tijd" en zoo hem waardeeren. Bewijst
echter de groote invloed van Multatuli, ook nog in onzen tijd, niet duidelijk,
dat men hiermede niet klaar is? Staat ten slotte niet altijd wereldbeschouwing tegenover wereldbeschouwing? Of Iiever, de geest, die belijdt
tegenover den geest, die ontkent?
Intusschen komt de gedachte wel bij mij op, of de strijdwijze van den
Heer Gerhard 't op den duur niet winnen zal op die van Dr. de H. Me
dunkt, om hem goed te begrijpen, is er weI eenige geschooldheid in speculatief denken noodzakelijk. Of die bij al zijn hoorders gevonden wordt .... ?

Warmond.

J. G. HASELAGER.

Onder open hemet, door G. F. Haapels. III. De beker der verlossingen. - Utrecht. G. J. A. Ruys, 1914.

Dit derde deel aankondigend, kan ik niet veel anders doen, dan herhalen wat ik schreef over de vorige.
Waar we tegenwoordig bijna geen predikanten-literatoren bezitten, mogen
we ten minste dankbaar zijn, dat we Haspels hebben. Men herkent zijn
origineelen stijl uit dien van honderde anderen.
Is 't Kloos niet, die de dominee's beschuldigt heeft van menschen te zijn
"hopeloos verhard in het zeggen van gemeenplaatsen"?
Nu, maar van dezen "dominee" kan men - om ook eens een gemeenplaats te gebruiken - niet zeggen, dat hij platgetreden paden bewandelt.
Ais ik wilde citeeren, om dat te bewijzen, zou ik de passag-es maar voor
't grijpen hebben, Men moge 't met den schrijver niet altijd eens zijn 't is zelfs al een verdienstelijk ding, als hij uw lust tot tegenspreken heeft
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opgewekt. En den meesten tijd laat hij voor u een verrassend licht vallen
op de een of andere Schriftplaats en zijt ge hem dankbaar voor wat hij
u biedt.
Laten velen dit boek lezen, met al of niet geheele instemming. 't Moet
der gemeente ten goede komen.
P. J. M.

The Constructive Quarterly (ed. by S. McBee), N. York, G. H.
Doran; Lond., Oxf. Un. Press, Vol. I no. 2, 3. 4.
Dit driemaandelijksch tijdschrift wil toenadering brengen tusschen de
verschillende kerken en richtingen in het Christendom. Lang genoeg heeft,
naar het oordeel der redactie, de afbrekende werkwijze, - wier nut niet
wordt ontkend - haar arbeid verricht, thans mag aandacht gevraagd
worden voor samenvatting en opbouw. Ret geldt niet zoozeer elkaar te
overtuigen of een kunstmatige aaneensluiting te zoeken door elkanders
gevoeligheden te vermijden, maar veeleer om een dampkring van wederkeerig vertrouwen en onderlinge waardeering te scheppen, door zich,
ieder op zijne wijze doch beslist, uit te spreken over zijn trouw aan Christus
en Zijn Kerk. Zoo alleen kan men zich weder broeders gaan voelen. De
medewerkers, waarop het tijdschrift een beroep doet, zijn zelven geheel
aansprakelijk voor de bijdragen, die zij leveren en hebben zich slechts
aan twee voorwaarden te onderwerpen: hun eigen richting te vertegenwoordigen zonder de eigenaardigheden ervan weg te doezelen, en geen
aanvallende strijdschriften van hun artikelen te maken. Op het forum,
dat met dit tijdschrift geboden wordt, mag iedere kerk zich uitspreken
over hetgeen zij voor zich zelf een levensvraag acht in de Christelijke leer.
Een eenheidsbeweging in het groot, immers naar Amerikaanschen stijl
als een wereld-beweging opgezet. Vaste medewerkers zijn reeds gevonden
in Duitschland, Rusland, Engeland, Indie en Amerika zelf. Jezuieten en
episcopalen, doopsgezinden en gereformeerden laten zich vertegenwoordigen.
De indrukwekkende lijst eindigt op stelligen toon met de hoop-gevende
mededeeling "Other members of the Editorial Board will be added from
the Continent and the Orient".
Er is in het Amerikaansche gebaar waarmede dit kloeke kwartaal-schrift
tot ons komt, reeds dadelijk iets dat onze aandacht dwingt. Evenmin als
men de Oxfordstreet in Londen kan doorrijden zonder het reusachtige
warenhuis van Selfridge op te merken en dan als van zelf te bezoeken,
evenmin verzuimt men dit massale theologische winkelhuis binnen te
treden en door te wandelen. Wie dit doet, komt dankbaar naar buiten en
heeft allicht het plan spoedig terug te keeren, of een geregeld bezoeker
te worden.
Wij hebben bij de lectuur van drie vierde van den eersten jaargang
geleerd en genaten. Trouwens namen als Denney, Battifol, lnge, Rufus
Jones, Von Dobschiitz en Mackintosh staan er borg voor. Wie de schrijvers
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niet kent, vindt voorin naasteen paar rake aanhalingen ter kenschetsing
van de bijdrage zelve, een korte mededeeling omtrent ambt, werkkring en
voornaamste geschriften van den medewerker, hetgeen vooral bij de
Amerikaansche en Russische schrijvers geen overbodigheid is. Niet aIleen
godgeleerden, maar ook staathuishoudkundigen, vertegenwoordigers van
politieke richtingen en zelfs Lady Somerset, de uitgeefster van "The
Woman's signal", voeren het woord. Allen zien in samenwerking, zoo_
mogelijk vereeniging der christenen van aIle gezindten het begeerde ideaal.
Wat nu treft bij het doorlezen van deze artikelen is, dat het Protestantisme
menige veer moet laten, vooral als de Anglicanen of in het algemeen de
episcopalen aa~ het woord zijn, terwijl het Roomsch-Katholicisme nu eens
van de eene, dan weer van de andere zijde wordt toegelicht en verdedigd.
De oude bisschop van Cremona, - volgens het voorbericht een man van
82 jaren - schrijft ronduit dat Rome niet kan veranderen en de bruggen
achter zich heeft verbrand. "Kom over naar ons'', roept hij bijzonderlijk
den Engelschen toe, en zoo dit niet mogelijk is, laat ons dan broederschap
zoeken in de samenwerking der christelijke naastenliefde en del" goede
werken. Belangwekkend is het ook een J ezuiet te hooren over Pascal.
Het is L. de Grandmaison van Parijs, die de vierde aflevering opent met
een uiterst boeiend artikel over: "Het getuigenis des Geestes: een opbouwende verhandeling op apologetisch gebied". Hij zet uiteen, dat het ware
christendom van den aanvang af Christo-centrisch geweest is. "De volgzaamste dienaren van den Geest" hebben ten allen tijde den persoonlijken
eeredienst van den Christus gehandhaafd; en wel geenszins als een onontbeerlijke eerste trede op de ladder van den godsdienst. Wil men vernemen hoe de Geest gesproken heeft en spreekt over dit punt, dan hoore
men "de meest begunstigde heiligen" en hiermede leidt hij een beschouwing
in over Paulus, Franciscus van Assisi, Blaise Pascal en kardinaal Newman.
"Het is zeker, dat Pascal als denker en vrome, zijn onvergelijkelijke hoogte
bereikte ten gevolge van zijn persoonlijken J ezus-godsdienst. De korte
bladzijden over het ,Geheimenis van J ezus' in de .Pensees' zijn tegelijk
het hoogtepunt miss chien der Fransche letterkunde en een van de treffendste
getuigenissen die ooit omtrent Christus zijn afgelegd". Van John Henry
Newman heet het: "Hij was meer dan iemand de stage en onverzoenlijke
vijand van dat verzwakte, onttroonde en ontledigde christendom, dat in
Christus slechts een wijze, een martelaar, een propheet ziet",
De Schotsche hoogleeraar Mackintosh geeft in dezelfde aflevering een
treffende bijdrage over "Het hart van het evangelie en den prediker", Dif
is de leer der verzoening, die de ondertoon moet zijn van alle prediking.
"Zij die zich zelven stilzwijgen over dit stuk opleggen, .... staan aan de
haast onweerstaanbare verleiding bloot, over den mensch te spreken, in
plaats van over God".
Het laatste artikel is blijkbaar steeds bij voorkeur historisch. Het meest
boeide ons de bijdrage van den Quaker-professor Rufus Jones over "Een
vergeten held der hervorming" waarbij de aandacht gevraagd wordt voor
Sebastiaan Castellio, zonder hem evenwel in een hatelijke tegenstelling te
brengen met de andere hervormers. Van deze laatsten heet het: "Zij waren
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eerlijk werkzaam om een bepaald doel te bereiken en Castellio leefde
even oprecht bij het licht van een wijd verschillend ideaal",
Wij moeten met dezeenkele grepen volstaan. Wie zich op de hoogte
wil stellen van hetgeen vooraanstaande mannen het wezenlijke van ons
christelijk geloof achten, wie de hoog-kerkelijke richting der Engelsche,
de mystiek der Russische, den roep om eenheid der zendings-kerken uiteengezet wil zien, wie in het algemeen het oude ideaal van Erasmus en
Casaubonus, Henri IV van Frankrijk en Christina van Zweden aanhangt:
de vereeniging van aIle Christenen onder de leus van den Zaligmaker
"dat allen een zijn" abbonneere zich op dit wel-verzorgde, ruim-opgezette
kwartaal-schrift, dat voor f6.25 per jaar (de port niet inbegrepen) te verkrijgen is bij G. H. Doran Comp., 38 West Thirty-second street, New-York.
Dat Scandinavische en Nederlandsche medewerkers alsnog ontbreken,
schijnt ons met het oog op het ruime doel, dat het tijdschrift zich stelt,
een gemis. Wie geen voordeel zoekt van partij of kringetj e en het artikel
der "heilige, algemeene, christelijke kerk" niet aIleen als ideaal, maar ook
als eisch ziet, kan het verschijnen van deze periodiek slechts toejuichen.
Want waar meer dan hier geldt de oude leus "magna est veritas et praevalebit"? En wie, die Christus dient, zou niet willen geleid worden in alle
waarheid en van eigen levensvolheid getuigen willen op een tribune
voor groot gehoor?
Vlissingen.

Dr. H. T.

OBERMAN.

Leaves from a Note-book by C. van W ij k, M. van Souburg, Den
Haag. No. 1-4.
De methode in dit werk gevolgd, lijkt mij de allerbeste om een idioom
te leeren kennen.
In aft. 3, welke hier voor mij ligt, zijn nu tal van woorden en uitdrukkingen behandeld, aan de tooneelwereld ontleend, en dan verder allerlei,
dat daarmee in verband staat. Uit de nieuwere schrijvers en tijdschriften
zijn een reeks van citaten bijeengebracht, waarin die woorden en uitdrukkingen voorkomen, telkens op verschillende wijze vertaald en van aIle
zijden zooveel mogelijk belicht. Afl. 4 behandelt het werkwoord to run,
en geeft vele gevallen, waarin dit correspondeert met ons werkw. loopen.
Dit kan voor beoefenaars der Engelsche taal een zeer nuttig werk worden.
P. J. M.

Het Eeuwfeest van het
Nederlandsch Bijbelgenootschap.
DOOR

L. C. SCHULLER TOT PEURSUM.

Wanneer wij nagaan, welke eeuwfeesten in de laatste jaren gevierd zijn, kan onze eerhied voor den geest die onze vaderen bezielde niet onderdrukt worden, al nadert ook de herinnering aan
,de honderdste verjaring van da Costa's: Beeniaren tegen den
,yeest der eeuni.
Aan de oprichting van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen zoude ik misschien niet onmiddellijk gedacht hebben, had
.daarvan niet melding gemaakt J. Roemer, Christen-Leeraar te
Leiden, in de leerrede waarmede hij op 3 Juli 1814 de naderende
oprichting van het Nederlandsche Bijbelgenootschap begroette.
Met hem dacht ik terstond aan hel N ederlandscke Zendelinggenootschap, dat hare nu feestvierende zuster zeventien jaren
voor was,
Daar werkzaam, en op het eeuwfeest in November 1908 feestredenaar, stond mij ook de oprichting van het Blinden-Instituut
voor den geest.
Merkwaardig is het dat men in die veelbewogen omwentelingsen oorlogsjaren nog iets anders deed dan zuchten onder den druk
der tijdon, weenen over op het oorlogsveld gebleven dierbaren en
morren over achterstallige en ingekorte renten; maar zoowel
.kracht als middelen beschikbaar had om iets goeds tot stand te
brengen, zoodra maar even verademing seheen te komen of inderdaad gekomen bleek.
52

826

RET EEUWFEEST VAN RET

In het najaar van 1784, na den vernederenden vrede van Pariis
en het vertrek van den Hertog van Brunswijk zag men wellicht
een schiin van herstelling der ontredderde toestanden, en werd het
Nut opgericht.
Na de nederlaag bij Kamperduin en bii de schromelijke verdeeldheid in de Nationale Vergadering, scheen in 1797 misschien
een straaltie van licht in de nevelen door de beginselverklaring
in's lands vergaderzaal 12 December uitgesproken, en werd een
week later het Zendelinggenootschap geboren .
In het naiaar van 1808 had het Vorsten-congres te Erfurt doen
vermoeden dat de nog [onge eeuw de schoonste beloften van betere
toestanden in den schoot droeg en dat ook onze berooide geldmiddelen zich eerlang een weinig herstellen zouden, en het was
mogelijk dat eene inrichting verrees, die voor honderden misdeelden rijke bronnen van levensgenot heeft geopend en hen ook in
staat heeft gesteld de Braille-uitgaven van het Bijbelgenootschap
te zegenen.
En nu in 1814; Holland leefde weer, Hollands naam was weer
hersteld en de nieuwe staat trad te voorschijn.Wel was zoowelNaarden als den Helder nog in de macht der Franschen. Maar de druk
was weggenomen en de veerkracht herstelde zich. Dank aan God
vervulde de harten; men nam zich voor en hegon weder naar Hem
en ziin wegen te vragen; het recht der kastiiding en de zegeningen
der ontferming werden erkend; eendrachtig wilde men samenwerken en het algemeen belang bevorderen, ook en niet het minst
met het betrachten van die wijsheid, welkerbeginsel de vreeze des
Heeren is.
Daartoe kwam in de Engelsche kerk op het Bagijnenhof te
Amsterdam op 23 Maart 1814 een twintigtal mannen bijeen om
over de oprichting van een Engelsch of Nederlandsch Bijbelgenootschap te spreken, dat, ook tot stand gekomen onder patronaat
van den Erfprins van Oranje, onmiddelliik in den lande ongeveer
120 inteekenaren kon aanwiizen,
Evenals bij de oprichting van het Zendeling-Genootschap, was
hier de invloed van Engeland merkbaar, welke zich nu weer kon
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doen gelden na het openen onzer havens. Openbaarde zich daarin
een verband tusschen staatkunde en godsdienst, wie kan het juist
beoordeelen?
Het Engelsch Buitenlandsch Bijbelgenootschap stelde dadelijk
250 Bijbels en 1000 Nieuwe Testamenten in de Engelsche taal en
nog 500 ponden Sterlings besehikbaar voor de jonggeboren
dochter, die zeer hartelijk werd welkom geheeten.
Immers wat bij de opriehting van het Nederlandsche Zendelinggenootschap velen vreemd had doen opzien, enkelen zeer bedenkelijk was voorgekomen en door niet weinigen met groote blijdschap was begroet, seheen nu, na het verdwijnen eener heerschende Staatskerk, zeer bevorderd en voor goed te worden bevestigd.
Wij bedoelen de mogelijkheid van samenwerking bij hen die
vroeger door godsdienstig en kerkelijk standpunt gescheiden waren.
De oude veeten zijn vergeten, niet aIleen op politiek gebied.
"Bijbelgenootsehappen", zoo sprak Dr. Mac Intosh bij de opening der vergadering van 23 Maart 1814, "sluiten niemand, welke
ook zijn godsdienstige Geloofsbelijdenis zi], van hunnen arbeid der
liofde uit, want zij vragen niet: behoort gij tot de Roomsehen, de
Luterschen, de Calvinisten of de Arminianen? maar zij vragen: Ziit
gij geneigd een Medearbeider met God en met ons te zijn? Zijt gij dit?
dan zijt gij, tegen voldoening eener geringer toelage, welkom in ons
Genootsehap. Zij laten zieh niet in met betwist wordende punten
der Godgeleerdheid, maar ieders geloof overlatende aan de inspraak van zijn eigen geweten, verbreiden zij Gods W oord,
Z011der menschelijke oordeelvellingen of uitleggingen, 1) en, in
dien zuiveren en eenvoudigen staat, maken zij de kennis del"
I-Ieilige Schrift algemeen, in aIle talen".
1) De mededeeling van C. E. H. in het Handelsblad van 23 Maart j .1.,
dat de bepaling in Art. 1 van bet Reglement: "Ret Nederlandsch Bijbelgenootschap stelt zich ten doel de v e r s pre i din g van den B ij bel in
zijn geheel en in gedeelten zonder aanteekening of uitlegging, binnen en
buiten het Vaderland, inzonderheid in zijn overzeesche bezittingen", eerst
v66r enkele tientallen van jaren en op voorstel van modernen zoude zijn
vastgesteld, berust, zooals hij mij erkende, op eene vergissing. Reeds in
de voorloopige grondregelen van 1814 komen de woorden: "zonder aanteekeningen of aanmerkingen" voor.
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Hii durfde ook te rekenen op de instemming van "edeldenkende en verlichte Roomschen" en zag "eene aannadering tot
dat heilrijk tiidperk, waarin de Wolf met het Lam zal verkeeren,
en de Luipaard met den Geitenbok zal nederliggen - waarin de
Aarde zal vol kennis des Heeren zijn, gelijk de wateren den hodem
der zee bedekken"!
Dergelijke woorden vonden [uist in die dagen krachtigon weerklank in ons Vaderland. Men was de gevolgen moede van hetgeen
men nu den invloed noemt van de spliitzwam en verlangde innig
en biddend dat de schapen van Gods kudde weder geweid zouden
worden met die herdersstaven, waarop de namen stonden welke
onze Bijbeluitgevers gewoon ziin nadrukkelijk onder de aandacht
te brengen met de kapitale letters: LIEFELIJKHEID en SAMENBINDERS.
De oprichting van elk Christelijk genootschap dat dezen geest
openbaarde, werd met groote dankbaarheid begroet en men kon
niet vermoeden dat da Costa straks verschrikken zoude met de
vraag, die zoowel op staatkundig als op kerkelijk terrain een ontkennend antwoord ging eischen:
Is het vrede,
omdat de donder zweeg van 't moordvorspreidend kruit?

Is de oorlog, in zijn vaart, ook in zijn bron gestuit?
Toch is het Bijbelgenootschap gedurende eene eeuw het terrein
gebleven waar verschillende kerken en richtingen elkander telkens
en gaarne ontmoetten. Eene enkele maal moge, bii keuze van bestuursleden, de richtingvraag zijn ter sprake gekomen op eene
wijze die scherpheid deed vreezen, dat leidde nooit tot verwijdering.
Mijn eerste herinneringen aan het Bijbelgenootschap doen mij
eehter aan dreigende buien denken. In 1870 was met 60 tsgen 33
stemmen door de jaarvergadering aangenomen, om de nieuwe
Synodale vertaling van het N. T. op de priisliist te zetten. In de
afdeeling Amersfoort hielp ik, enkele weken na mijne ambtsaanvaarding, het voorstel bestrijden om terug te komen op dat besluit, hetwelk de jaarvergadering van 1871 dan ook met 59 tegen
58 stemmen handhaafde.
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Er ontstond eenige verbittering, welke nog wat nawerkte toen ik
in 1874 voor het eerst eene [aarvergadering biiwoonde, allerjongste in gezelschap van klassieke figuren als Ds. Isaac Prins, voorzitter der afdeeling Amsterdam, op 93 jarigen leeftiid nog
werkzaam na 72 dienstjaren; als Prof. P. Hofstede de Groot, Prof.
J. Tideman, Prof. A. Rutgers en J. H. de Ridder, die mij later zoo
goede vriend werd. De statigo D. G. Escher, predikant te Wageningen, gaf tegen aIle voorstellen om palen te verzetten of weer
terug te zetten den doorslag met zijne vermaning: abstinentia et
quiete multi graviter curantur morbi, waarmede ik het toen
minder eens was, dan nu ik ook mijne jaren hebe
De Synodale vertaling, van welke men voorspelde, dat zi], hetzij
dan wel, hetzij dan niet verkrijgbaar gesteld, het genootschap met
ondergang bedreigde, werd nooit heel populair, maar het voorstel om nieuwe Bijbelvertalingen in uitgaven zonder aanteekeningen verkrijgbaar te stellen, werd voor een paar [aren met zoo
kleinen tegenstand ontvangen, dat sommige bestuurders van
afdeelingen zelfs eerst merkten dat het aangenomen was, toen zij
de Leidsehe vertaling in de winkelkast zagen liggen.
Het blijkt, dat men zich bij de oprichting nog niet bepaald voor

den geest had gesteld, wat het Genootschap worden moest en
geworden is. Men sprak van een Engelsch en ook Nederlandsch
Biibelgenootschap. Men begon allereerst Engelsche Biibels te verspreiden, als ware eene afdeeling van het Britsche Genootschap
opgericht.
Wat in Maart was hegonnen, werd 29 Juni 1814 voortgezet in
tegenwoordigheid van den Secretaris van dat Genootschap en te
Amsterdam een Biibelgenootschap gevestigd, dat, zooals in de
jaarvergadering van 1815 werd medegedeeld, "zijne grondstellingen door het geheele land verspreid hebbende, het genoegen heeft
gehad van overal, in aIle gedeelten van ons vaderland, Biibelgenootschappen zich te zien vormen". Rotterdam volgde binnen
eene week; weldra hadden 37 plaatsen in ons land hun Biibel.. .
genootschap.
Maar Amsterdam bleef het punt van vereeniging.
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In November 1815 werd daar de eerste algemeene vergadering
van afgevaardigden der Bijbelgenootschappen gehouden. Spoedig
werden de namen: genootschappen en afdeelingen bij afwisseling gebezigd. De eerstgebruikte naam blijft tot de samenroeping
der jaarvergadering van 1847, waar echter de Voorzitter, Staatsraad Mr. D. J. van Ewijck, "de afgevaardigden der afdeelingen"
toespreekt. In 1848 wordt, zonder vermelding van eenig besluit
te dien opzichte, de naam: Bijbelgenootschappen ter ziide gesteld.
Toch bleven nog lang enkele afdeelingen, ook door werkzaamheden op het gebied van inwendige zending in hunne omgeving,
het meer zelfstandig karakter dragon, dat wij aan dien naam
verbinden.
Een volledig overzicht van de geschiedenis en de werkzaamheden van het nu honderdjarig Bijbelgenootschap, dat ik meer
dan twintig jaren in het Hoofdbestuur en als Voorzitter van bijzondere Commissien heh mogen dienen, is hier natuurliik niet
van mij te verwachten.
Ik kan daarvoor verwijzen naar het uitvoerig werk van den
nog steeds zoo werkzamen eersten Secretaris Ds. C. F. Gronemeyer, dat bij gelegenheid van het Eeuwfeest verschijnt. Ook
naar zijn kleiner geschriftje: De eersie eeuw, dat gratis verspreid
wordt, evenals: Een bezoek aan ket Bijbelkuis, waarin ik de
inrichting van het sedert 1887 betrokken gebouw heb beschreven
en iets heb medegedeeld over de kostelijke schatten, welke de
bibliotheek van het Genootschap bevat. Voor uitdeeling aan de
kinderen der Zondagscholen schreef Mej. Aletta Hoog een zeer
aantrekkelijk boekje: Eeuwfeest, over de beteekenis van den Biibel
en van het werk, door het Genootschap verricht.
Op de jaarvergadering van 27 Juni 1913 werd door den Voorzitter nog eens de zoo welverdiende hulde uitgesproken, die op
den 14den Maart gebracht was aan den tweeden Secretaris, den
heer L. J. van Wiik, toen hij mocht terugzien op viif en twintigjarigen arbeid, met "ijver, kunde en vooral vroomheid" volbracht.
In zijn antwoord wees toen de heer Van Wiik drie duidelijk te

onderscheiden tiidvakken in de geschiedenis des Genootschaps
aan, welke hij had leeren opmerken.
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Wie zich daarvan wil rekenschap geven, doet het best die
liinen te volgen.
Het eerste tiidvak omvat dertig jaren. Het Genootschap verspreidt vooral aangekochte of van het Britsche ontvangen Biibels,
Toch werd reeds in 1816 tot stereotypen Bijbeldrukbesloten en
iets later geklaagd over eene door onbegrijpelijke achteloosheid
van correctoren ongelukkig uitgevoerde oplage,
De belangen der "Nederlandsche eolonien, die ons ziin teruggegeven", worden niet uit het oog verloren, maar bijna uitsluitend
op Java wordt de hlik gevestigd bij taalkundige werkzaamheid
en verspreiding van Bijbelboeken. Reeds bestaande Maleische vertalingen werden uitgedeeld en herdrukt; eene nieuwe vertaling
werd in 1840 uitgegeven, Later heeft de onlangs overleden zendeling H. C. Klinkert zich jarenlang aan de Maleische vertaling
in verschillende uitgaven gewijd. Bruckner en Gericke, Hoezoo
en Poensen maakten zich verdienstelijk met de bezorging van
J avaansche Bijbelvertalingen en Bijbelsche leesboeken, waar altiid
de moeilijkheid van de verschillende taalvormen, waarmede de
meerdere tot den mindere en de mindere tot den meerdere spreekt,
in den weg stonden. 1) Runne werkzaamheid strekte zich tot ver
over het tweede tijdvak uit.
Dat tweede tiidvak loopt van 1844 tot ongeveer 1880. Wanneer
het Genootschap in groote oplagen Biihels voor eigene rekening
liet drukken, zoude het die, zonder geldeliike schade, op ruimer
schaal kunnen verkrijgbaar stellen en even goedkoop leveren als
het Britsche Genootschap, dat hier zijne depots had gevestigd.
Men zag zich een weg geopend die betreden moest worden, al
bleek die spoedig niet zonder veel doornen te staan. De Biibeluitgaven immers werden gewiizigd naar "de thans meest gebruikelijke taal en spelling", en dit wekte achterdocht Ope De kitteloorigheid van het godsdienstig yolk (in 2 Tim. 4 : 3 met het woord
ketelachtig van gehoor aangeduid, misschien onjuist vertaald,
1) Uitvoerig zet Dr. A. M. Brouwer deze moeilijkheden uiteen in zijrie
belangrijke beantwoording der vraag: Hoe te prediken voor Heiden en
Mohammedaan? Mededeelingen vanwege het Nederlandsch Zendeling..
Genootschap, 58e deel, Ie stuk.
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en zelden goed hegrepen) werd waarschijnlijk te weinig ontzien
en door hen die het volk moesten voorlichten, althans niet voIdoende gerustgesteld.
In de steden kende men de voorzichtige gangen van het volk
ten platten lande niet. Daar stond bij velen de Evangelieprediking
en het geloof daaraan geschonken, te veel in verband met den
vorm van het Bijbelboek, de drukletters en de eigenaardige slepende u,itgangen. In mijne eerste gemeente immers werd voor
40 jaren door de ouders van sommige leerlingen een Bijbelsch
Vraagboekje van Lucas Egeling gewantrouwd, dat niet "met
de letters van een ouden Biihel" gedrukt was. De meester, die de
boekjes in depot had, zorgde dan ook voor dezulken "een ouden,
Duitschen druk" voorradig te hebben.
In de Twaalf Preeken, door Nicolaas Beets in 1845 uitgegeven,
wordt weI gesproken van: vrouw, flesch, zalf, Farizeer, maar
de tekst wordt nog voorgelezen met: vrouwe, flessche, zalve en
Farizeus. Dat geschiedde niet meer in zijne Stichtelijke Uren
van 1855.
En nu Bijbels in handen te krijgen met den gewonen druk van
een weekblad en een prijscourant, waarin die e zelfs bij HEERE
werd weggelaten, dat zijn hoofdletter slechts bij het begin behield!
De volgorde der woorden veranderd te vinden bij teksten, die men
van jongsaf van buiten kende! En dat terwijI er nog menschen
leefden die zich herinnerden dat: ende gelezen werd in plaats
van: en, terwijl de voorlezer deed hooren, dat God zelf gezegd
had: "gij en suIt niet hegeeren uwens naesten wijf", en alsof er
niet geschreven stond: "indien iemand afdoet van de woorden
deees boeks, God zal zijn deel afdoen uit het boek des leoens" !
In de voor 20 jaren mede door mij geredigeerde Amsterdamsche
Volksbode heb ik uit de rapporten der colporteurs van het Genootschap eenige staaltjes medegedeeld van den argwaan, dien zij
met den verkoop van onze Biibels ontmoetten. Eene vrouw miste
in Handel. 17 : 28 hare "poeten" en had met dichters (en verdichting) in haren Bijbel niet te maken. De vrees voor bedrog
strekte zich zelfs tot het titelblad uit. Niet op last, maar door last
van de Hoogmogende Heeren was de Biibel getrouwelijk overgezet
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en een doorlasier wel; maar niet een oplaster wilde men ten
geschenke hebben, laat staan dien aankoopen.
Men was inderdaad met sommigo wiizigingen weI wat onoordeelkundig te werk gegaan en niet altiid trouw gebleven aan de
bedoeling van het oorspronkelijke, bijv. toen men in Lucas I : 48
nederheid, terecht in den lofzang van Maria met: lagen staat vertolkt, nu eens veranderde in nederigheid, dat een gevoel uitdrukt,
dan weer in vernedering, die wordt aangedaan, tot het eindelijk nu:
nederigen staat werd.
De zaak kwam moor dan eens in de jaarvergaderingen ter
sprake, uitvoerig in die van 1863, waar echter een voorstel van het
Hoofdbestuur werd verworpen, dat aan de klagers wilde tegemoet
komen met een letterlijken afdruk van den tekst des Statenbijbels,
zooals die voor het eerst is uitgegeven bij Paulus Aertsz van
Ravesteyn te Leiden. Eene minderheid in de afdeeling Amsterdam wilde er zelfs de psalmen van Dathenus bijvoegen. Dit was
geen scherts; prof. Prins, van Leiden, deelde mede, dat eene groote
gemeente daarnaar bij eene afdeeling gevraagd had.
De zaak bleef rusten. Enkele wijzigingen waren reeds teruggenomen; na 1880 volgden andere herstellingen en werd weder
Heere gedrukt. Maar de argwaan bleef nag lang merkbar en aan
de uitgaven van het Britsch Genootschap, die toch ook wijzigingen hadden ondergaan, werd door niet weinigen de voorkeur
gegeven, totdat het zijn agentschap meende te kunnen opheffen
en de bezwaren tegen het Nederlandsche Biibelgenootschap overwonnen schenen.
Onmogelijk is het niet, dat het Eeuwfeest niet aIleen op het
feestvierend Genootschap, maar ook op deszelfs gebreken nog
eens de aandacht vestigt en bezwaren doet ontwaken, of ook
enkele drukfouten en een paar ter drukkerij zoek geraakte regels
nog eens doet memoreeren, welke - experto crede - den corrector het meest tot eene voortdurende kwelling blijven.
Het tweede tijdvak was vooral van beteekenis voor den arbeid
in de Overzeesche Bezittingen, nadat de afdeeling Haarlem, op
aandrang van Dr. H. C. Millies, in 1845 de aandacht had gevestigd op Borneo, Zuid-Celebes en de Batak-Ianden van
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Sumatra. Engeland was daar reeds begonnen te werken toen het
de kolonien onder ziin bestuur had, nu lagen zij voor Nederlands verantwoording.
Taalgeleerden, als de zendeling Hardeland voor Borneo, Dr.
Matthes voor Celebes, Neubronner van der Tuuk voor Sumatra,
werden aan het werk gezet en overwonnen tal van moeilijkheden.
Althans de laatste heeft daarmede den weg geopend voor het riik
gezegend zendingwerk van Barmen. De Makassaarsche en Boegineesche vertalingen, waaraan Matthes tot zijne laatste levensjaren gewijd heeft, bleven, helaas, de zolders van het Bijbelhuis
neerdrukken, omdat door inzichten der Regeering het werk der
Zending daar werd tegengehouden.
Toch was het Genootschap sedert dien tiid op banen gebracht,
die nog voortdurend toenemend grootere eischen aan zijne werkzaamheden stellen. Hierbii is opmerkelijk, dat deze wegen gewoonliik evenwijdig liepen met de nieuwe paden, waarop het
Indisch Staatsbestuur werd geleid en het is niet weI mogeliik
juist na te gaan, wie van beiden de leiding gaf en welke personen,
tegeliikertiid Regeeringsman en vriend van het Genootschap, zooals bijv. de Gouverneur-Generaal J. C. Baud, die trouwens ook
hier geen vastheid van richting openbaarde, in dat opzicht invloed
hebben uitgeoefend.
De Buitenbezittingen werden financieele lastposten geacht; daar
zij geen baten opleverden, mocht hun bestuur niet te veel kosten
en werden hare zedelijke belangen niet voldoende behartigd,
soms geheel verwaarloosd.
Maar het Biibelgenootschap heeft harer reeds van den beginne
gedacht en veel daarvoor trachten te doen. Daarbii mag het zich
echter toeleggen op betrachting van het vermaan van Thomas a
Kempis: ama ignari. Wie toch in later jaren over land en yolk,
geschiedonis, bestuur, bedrijf en samenleving van Neerlands lndie
gedurende de laatste eeuw, het boek, onder leiding van den oudMinister H. Colijn uitgegeven, wil raadplegen, zal daaruit niet
vernemen, dat een Nederlandsch Bijbelgenootschap aan die
kolonien schatten van werkkracht en geld heeft besteed en daarheen den rijkbegaafden en onvermoeiden taalgeleerde Dr. N.
Adriani uitzond.
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Het derde tiidvak begint met de bezielende leiding van den
scherpzienden Prof. Dr. J. J. van Toorenenbergen, die spoedig
een staf van jonge, frissche werkkrachten om zich vereenigde.
Met het optreden van den heer Van Wijk als tweede Secretaris
ging de inrichting van het nieuwe huis en vermeerdering van
werkzaamheid in het binnenland samen. De geleerde, nauwgezette, dichterlijke, maar nu oud geworden Secretaris, Ds. J. van
Leeuwen, trad na 27 jarige werkzaamheid op 70 [arigen leeftijd
af en werd vervangen door Dr. J. W. van Lennep, wiens gezondheid hem echter niet heeft toegelaten lang zijn ernstig opgevat
werk te doen.
Het was een algemeen ontwaken en een lustig, ingespannen
samenwerken, waarin ik mocht komen deelnemen.
De binnenlandsche colportage werd krachtig aangegrepen en wij
hadden in 1892 viif colporteurs aan het werk, waarvan aIleen
Smallegange is overgebleven, die in een jaar 8503 Bijbels aan den
man brachten. Zij maakten ons op de behoeften van het yolk opmerkzaam en zijn mede oorzaak, dat de eene nieuwe vorm van
uitgave na den andere op de priisliist kon voorkomen.
Voor de blinden verschenen vijf bijbelboeken in Brailledruk die
echter meer plaats innamen dan gewoonlijk voor boeken in het
werkmansgezin beschikbaar is, zoodat het raadzaam bleek naast
Lucas, Johannes, Handelingen, Romeinen en Psalmen hun nu
liever een bloemlezing uit het Nieuwe, daarna uit het Oude Testament te geven, die in bewerking zijn.
De heer J. G. Sillem verving Prof. van Toorenenbergen, maar
werd ons te vroeg door den dood ontnomen. Prof. P. D. Chantepie
de la Saussaye, die als onder-voorzitter de bevordering der studien van een alumnus als Adriani had tot stand gebracht, en daardoor breeder banen voor het werk in Oost-Indie geopend, nam
den voorzittershamer over, doch vertrok spoedig naar Leiden. De
voorzitter van de Nederl. Handelsmaatschappij B. Heldring werd
ook die van het Bijbelgenootschap en bevorderde de instelling van
het Zendingsconsulaat. Ook hij ontviel ons. Nog lang moge de
heer E. Rene van Ouwenaller de plaats innemen die hij nu bekleedt en daar voor het Genootschap in velerlei talen het woord
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voeren Op eene wijze, welke wij dankbaar bewonderen. Het is
velen een voorrecht geweest onder de leiding van dit uitgelezen
viiftal mannen aan de bestuurstafel te zitten in steeds gewijde
vergaderingen en iets voor de zaak der Biibelverspreiding te
mogen doen.
De geregelde correspondentie met den taalgeleerde of met den
Zendingsconsul en het genot van hunne tegenwoordigheid, wanneer zij met verlof overkwamen, gaven aan de Commissie voor
het Buitenland (gewoonlijk Indische Commissie genoemd) ook
buitengewone belangrijkheid, maar brachten toenemende vermeerdering van werk en stelden ons telkens voor nieuwe vragen.
De uitgaven van Bijbelboeken of althans Bijbelsche leesboeken
in verschillende dialecten van den Archipel zijn vermeerderd en
zullen nog weI toenemen. De waan dat het Maleisch de algemeene
taal voor onze bezittingen zoude kunnen worden, reeds in 1845
bij het voorstel-Haarlem weersproken, werd met nadruk door
Dr. Adriani bestreden. Maar deze vroeg zich en ons ook af of men,
vertalende, niet tevens moest overgaan in den beperkten gedachtenkring van de inlande-rs, voor welke men de denkbeelden van
Gods Woord wilde verstaanbaar maken. Zij kennen biiv, geen
kemelen en planten geen wijnstok. Mag men daar andere dieren
en andere vruchtboomen noemen?
Onze Staten-vertalers deden dat niet en brachten zoo letterlijk
over dat vaak de zin verloren ging. Hadden zij bijv. in Jeremia
I : 12 en 13 de tak van den anumdelboom, die in het Hebreeuwsch
de wakkere geprezen wordt, durven vervangen door een wilgentak en in vs. 12 gewillig in plaats van wakker mogen zetten, dan
ware de woordspeling gebleven en de zin duidelijker geworden.
In Lucas 7 gingcn zij een anderen weg Ope Wij liggen niet aan
de tafel maar zitten; dus namen zij de vriiheid om in vs. 36 den
Heer ook te doen zitten in plaats van aan te liggen. Maar met het
ongelukkig gevolg dat het nu voor velen onbegrijpelijk is geworden hoe de tranen der boetvaardige, die achter hem stond, zijne
voeten konden natmaken. Daartoe laten dan ook onhandigo
teekenaars van Bijbel-illustraties haar op den grond kruipen met
veronachtzaming van het uitdrukkelijk vermelde: siaon. Men
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beeft echter Dr. Adriani naar zijn inzicht laten handelen, opdat
althans het tegenwoordige geslacht hem verstaan zoude, slechts
bopende dat niet een gedeeltelijk verlicht nageslacht te Kasigoentjo
in geloofsstrijd zal geraken over: nninsiok of klapperboom.
Intusschen eischt bet Zendings-consulaat uitbreiding en zetten
twee alumni hunne studien voort, begeerig om weldra uitgezonden te worden. Maar Dr. Adriani wiist telkens ruimer arbeidsveld aan en roept om nog meer vertalers. Zal het Bijbelgenootschap aan die eischen kunnen voldoen en zullen de Vaderlandsche
gemeenten het daartoe door krachtiger ondersteuning in staat
stellen? En zal dat na de eerste eeuw eene voortzetting van het
derde tijdvak blijken te zijn of kan een later geschiedschrijver
duideliik onderscheiden dat wij inderdaad, zooals de heer v. Wijk
het uitdrukte, reeds zijn "in eene vierde periode met de overweldigende verantwoordelijkheid op het Zendingsgebied, die op ons
rust, nu daar allerwegen deuren geopend worden voor den arbeid"?
Maar dan is er ook in ons Vaderland nog meer te doen dan
voortgaan op den betreden weg, de aandacht vestigen op hetgeen
het Genootschap reeds deed en nog doet, ook te zorgen dat het afnemend ledental weder toeneemt en de geldmiddelen voortzetting
en uitbreiding van het werk toelaten, en dat een Feestgave mogelijk maakt aan de Natie een duideliik en sterk Bijbelboek in klein
formaat aan te bieden.
Uit mijn dierbaren en welvoorzienen boekenschat baal ik nog
gaarne een oud klein boekske: the History of Joseph te voorschijn.
Het is VOOI' mij de inleiding tot Biibclbeschouwing geweest en heeft
mij daarin op geen dwaalspoor geleid. Mijn vader bracht het in
1852 voor mij uit Londen mede als geschenk van Luther Sweeting,
een mij onbekend gebleven jongetje, dat 66k predikant wilde worden. Reeds vroeg heb ik de eerste zinsnede leeren spellen en daardoor vast in mijn geheugen geprent: The Bible is the best book
in the 1vorld.
Ik heb dat geloofd en geloof het nog en heb daarom gaarne
kracht en tijd aan het Nederlandsch Bijbelgenootschap gegeven.
Maar de man moei leeren dat op andere wijze te gelooven dan het
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kind, zal het overtuiging wezen en niet een mooi gezegde, waarbij
hij gaandeweg zijn geloof dreigt te verliezen. Een groot deel yah
ons yolk heeft dat als een vertrouwend kind geloofd en het zich
als een onnadenkend kind laten afnemen.
Evenals onze oude mensch moeten ook onze oude opvattingen
en inzichten gekruisigd worden, zullen zij waarliik met Christus
opgewekt worden en leven.
Want dat de Biibel ket beste boek van de wereld is, wat velen
gaarne zullen naspreken en anderen met welbehagen zullen
tegenspreken, het is niet waar. Maar de tegenspraak is ook niet
waar.
Het is niet waar. Want: de Bijbel is geen boek. De Bijbel is eene
verzameling van boeken; neen, de Biibel bestaat uit twee verzamelingen van boeken. Twee eeuwenoude bibliotheken zijn in onzen
Biibel verecnigd. Dit zegt reeds het titelblad: Biblia,bevattende al

de boeken.
Er zouden heel wat onjuiste dingen, tot verheerlijking van den
Bijbel bedoeld, gezwegen ziin en heel wat oppervlakkigheden tegen
den Biibel niet uitgesproken worden, indien Bijbelvrienden ter
eener en Bijbelbevreesden ter anderer zijde bedachten, dat de
Bijbel uit vele geschriften bestaat, uit boeken, liederenbuudels,
brieven en briefjes, die ieder een voor een hunne eigene geschiedenis hebben, en die op merkwaardige wijze zijn bijeengekomen.
Die ook in hunne verschillende verzamelingen en vertalingen gedurig in andere volgorde ons worden aangeboden, zoodat verklaringen en beweringen, aan de volgordo van onze Staten-vertaling
ontleond, voor der zake kundigen elke beteekenis missen. Wat
behoeft men nu tegenstrijdige teksten ter bestriiding aan te voeren
of te vreezen, om ze dan weder als schijn-tegenstrijdigkeden met
verklaringen van eigen vinding uit te wisschen of met elkander
in harmonie te brengen?
Die boeken deelen wii uit ill vertalingen en voor ons yolk liefst
in de Staten-vertaling. Maar ieder weet, dat die vertaling, met
alle bewondering welke zij verdient, eene voor onze dagen verouderde taal spreekt, vol van onduidelijkheden is, sommige gedeelten in geheel onverstaanbaren vorm overbrengt en daardoor
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weI het genot van veel wat in den Bijbel staat kan bevorderen,
maar ook veel genot onthouden en bederven kane
Het Bijbelgenootschap heeft niet anders kunnen doen, dan
gedurende honderd jaren den Biibel te geven en te helpen verspreiden in de vertalingen die men wenschte en die het mocht
iaten drukken, en heeft de verklaringen moeten overlaten aan
ieder bevoegde of onbevoegde die ze geven wilde.
Maar daarom weet ons yolk in al ziine kringen niet genoeg
wat het van den Biihel denken moet en aan den Bijbel hebben
kan en wat Christenen, die gestudeerd hebben, daarvan weten en
daaraan hebben. Velen willen het ook niet weten, ook zij niet, die,
in kerkeraad en kerkbestuur gezeten, als voorgangers weten
moesien. Dan verwijt men elkander verblindheid en ongeloof, en
de kostbare schat van het hoek vol waarheid en wijsheid wordt
evenmin gekend als vruchtbaar gemaakt.
Het is heden de gedenkdag van den dood des Heeren en ik
neem, als meermalen, nog weder het boekje op over Christus den
gekruisigde voor en in ons, geschreven door Dr. J. H. Gunning Jr,.
den Haagschen predikant, later mijn vriend en buurman als Hoogleeraar te Amsterdam, aan wien ik in miin ontwikkelingstiid ook
voor miine Biibelbeschouwing zooveel heh te danken gehad. Het
vangt aan: "Wees mii gegroet gezegende dag, die naar waarheid
Goede Vriidag heet!"
Daarin schrijft hii: "Hoort eene gelijkenis: Pizarro, de veroveraar van Peru, hield met den koning van dat ongelukkige land,
met den Inca Atahualpa,' eene samenkomst. De Spaansche
priester Valverde treedt op en bewijst den heidenschen koning in
slecht vertolkt Spaansch, dat Christus de wereldheerschappij aan
den Pans heeft opgedragen, en dat deze aIle landen der nieuwe
wereId aan den Spaanschen koning heeft geschonken, derhalve
dat de Inca zich aan dezen koning heeft te onderwerpen. Atahualpa
beroept zich verontwaardigd op zijn voorvaderIijk recht, en eischt
dat de priester hem zijne vordering op beter gronden zal bewiizen. Valverde brengt de Heilige Schrift te voorschijn, en reikt
ze den Inca over met de verzekering dat alles daarin staat. De
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koning houdt het boek aan zijn oor, zegt weldra: "het zwijgt,
het zegt mij niets!" - en werpt het onverschillig ter aarde. En de
priester roept dat het Evangelie ontheiligd is, en de Christenen
nemen bloedige wraak op Atahualpa en zijn Yolk.
Ziet gij niet wat ik bedoel met deze gelijkenis? Het is waar, den
Heere Christus behoort naar het Woord Gods de geheele wereld
toe; wij moeten haar voor Hem opeisehen en Hij zal haar ten erfdeel ontvangen. Maar menig tegenstander, goedwillig, ja koninkliik als Atahualpa is diep overtuigd van het reeht zijner natuurkundige, maatschappelijke of andere vooroordeelen, hem sedert
jaren door zijn huiselijke of wetensehappelijke opvoeding toegehracht. Daar komt ge tot hem met het heilige Boek en met eene
taal, die hij niet verstaat, en eischt dat hij zich onderwerpe. Hij
zegt dat dit hoek hem niet overtuigt, dat het hem zwijgt; hii werpt
het ter aarde - en gij roept wraak over den ongeloovige. Maar
beseft gij dan niet dat het uwe schuld is, ja de uwe, daar gij nagelaten hebt de uitspraak van dat hoek in verband te brengen tot
den geestelijken luehtkring waarin uw tegenstander leeft? WaarIijk den geloovigen ontbreekt het daarom zoo vaak aan overredingskracht, omdat het hun aan de liefde ontbreekt, uit welke
grondigheid in het overwegen van de bezwaren der tegenstanders voortvloeit; en van de uitspraak dat de natuurliike mensch
niet verstaat de dingen die des Geestes van God zijn, behoorde geen
geloovige ter veroordeeling van een tegenstander gebruik te
rnaken, dan wanneer het aan hem gebleken ware, dat de geestelijke mensch de natuurlijke en aIle andere dingen wel verstaat".
Hoe weldadig en veeleischend is het mii en velen geweest, deze
taal van voor vijftig jaren gedurende reeds meer dan veertig
dienstjaren gekend en overdaeht te hebben.
Zal het misschien zijn weggelegd voor den geschiedschrijver van
eene volgende eeuw of reeds voor den feestredenaar van 1964
te mogcn verhalen dat het Nederlandsch Biibelgenootschap de
mogeIijkheid en de dringende noodzakeliikheid gezien heeft nog
eene andere taak te vervullen dan toen het de vertegenwoordigers
van aIle vaderlandsche Zendingscorporaties bijeen had geroepen
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en in zijne zoo gastvrije bestuurszaal zag te sarnen komen om tot
de aanstelling van eenen Zendings-consul te besluiten? Dat scheen
v66r vijftig jaren, het crisisjaar van het Nederlandsche ZendelingGenootschap, ten eenenmale onmogeliik te wezen.
Zoude het kunnen gebeuren dat het Nederlandsch Bijbelgenootschap reeds z66veel vertrouwen had gewonnen bij de verschillende kerken en richtingen en dat de geest van verdachtmaking reeds
zoo door den Heiligen Geest was onderdrukt, dat het zijne goedkeuring kon zetten op eene nieuwe verstaanbare Bijbelvertaling,
die juist daardoor ingang zoude vinden? En al bleef dan Art. 1
der aloude bepalingen gehandhaafd, zoude niet eene afzonderlijke
uitgave van de hoogst noodige inlichtingen over en verklaringen
van den Biihel kunnen uitdrukken de communis opinio van aIle
vaderiandsche mannen van wetenschap en geloof die hier recht
van medespreken hebben, daartoe door het Genootschap te samengebracht? Dan zoude nog weI niet bereikt ziin wat de redenaar
van 23 Maart 1814 over Wolf en Lam heeft aangehaald en nabij
voorstelde. Maar misschien zoude bereikt worden, dat men naar
de eene zijde zoude kunnen zeggen: "Z60 moogt gij toch waarlijk
onzen Bijbel niet meer aanhalen en gebruiken" en naar de andere:
"Z06 behoeft gij toch ind.erdaad den Bijbel niet te vreezen en te
bestrijden".
En het Nederlandsche yolk zoude nog meer dan nu het Biibelgenootschap zegenen en steunen. De jeugd, welke wij nu voor
belangstelling in de feestviering zoeken te winnen, zoude zich met
meer genot in den Biibel tehuis gevoelen. Want er is een groot
deel van ons volk dat begeert te weten; dat ook van de macht der
zonde wenscht verlost te worden; dat naar waarheid en wijsheid
vraagt; dat honger en dorst heeft naar de woorden des eeuwigen
levens; dat zich in de schoonheid der Biibelsche verhalen gaarne
zal verlustigen en daaruit de wegen der menschen en de leidingen
Gods wil onderscheiden en dat behoefte heeft onder ·den grooten
Herder der schapen geweid te worden met die staven: LIEFELIJKHEID en SAMENBINDERS.
Maar op aIle ander gebied geheel anders onderwezen dan een
vorig geslacht, ook willen de onderscheiden en begrijpen, verlangt
53
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het om - en niet het minst - ten opzichte van zijne hoogste belangen de gouden appelen aangeboden te zien in zilveren gebeeldwerkte schalen. Ik vraag mij af of het genootschap dat voor ons
yolk voldoende heeft kunnen doen, al kon het ook in de keurigste
boekjes al zijne uitgaven aan het Koninkliik echtpaar als huwelijksgeschenk aanbieden.
Misschien yond ik zelf het antwoord, ware mij de tiid beschikbaar om uit honderd jaarverslagen na te gaan wat over den
Bijbel op evenzooveel [aarvergaderingen is gezegd en uit de verslagen der Afdeelingen is medegedeeld. Vele daarvan hebben getrouwelijk overgebracht, wat jaarlijks in hare openbare vergadering nu in die stad, dan in dat dorpje, is gesproken. Hoe dit beste
aller boeken, hoe gcregelde bijbellezing is aangeprezen. Hoe over
de verscheidenheid en de eenheid is getuigd en de harmonie
der verschillende tonen is te hooren gegeven, Hoe tegen Biihelvergoding en tegen Bijbelverachting is gewaarschuwd, tegen letterknechterij en tegen geestdrijverij is te velde getrokken. Hoe de klank
van de stem des Heeren uit al die woorden van menschen die
Hem zochten, dienden en volgden, tot de harten is gebracht. Ook
dat is de vrucht geweest van het bestaan van het Bijbelgenootschap en heeft zegen verspreid die onberekenbaar is voor onze
menschelijke becijferingen.
Want aIleen in het gedenkboek dat voor Gods aangezicht staat
geschreven, is opgeteekend hoeveel goede gedachten ontwaakt zijn
door het hooren lezen bij de huiseliike godsdienstoefening en hoeveel verkeerde godachton zijn onderdrukt. Hij weet, niet wij weten,
wie juist door de gedachte aan een woord uit hun Biibel voor ons
zoo goed geweest zijn en wie daardoor verhinderd werden ons
schade te doen. Hoeveel troost is door den Bijbel gebracht op
ziekbedden en aan stervenden! Hoeveel beteekenis "had voor menig
huisgezin dat groote boek, bij huwelijksinzegening ontvangen; wat
heeft in een jong hart dat kleine testamentje gewerkt, door moederhand in de kist van den vertrekkende neergelegd?
Maar de Bijbel heeft ook ontzettend veel kwaads gedaan en is
schromelijk misbruikt geworden. Wij kunnen begrijpen dat velen
bang worden wanneer men met den Bijbel aankomt, onder welks
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lange en onbegrijpelijke voorlezing zij reeds als kind gezucht hebben en met welks aanhalingen zij adviezen hoorden geven en plannen zagen doordrijven bij eene schare die geloovig voor het gezag
van den Bijbel boog, maar niet genoeg doorzicht had om te bernerken dat een geslepen mensch hier met den W oorde Gods
schermde, als streed hij tegen geestelijke boosheden met een scherpsnijdend zwaard.
Er is geen leugen die men niet met den Biibel heeft weten goed te
praten en geen kwaad waarover men zich niet met aanhaling uit
den Bijbel wist te rechtvaardigen. Maar welk hemelsch goed wordt
op deze aarde niet bezoedeld? Heeft Luther het Onze Vader den
grootsten martelaar genoemd, dat is ook op onzen dierbaren Biihel
van toepassing.
Des te trouwer wil de Christen dien eeren, daarvoor danken
en tot dank opwekken en wijzen op Hem die het middelpunt van
deze heilige Schriften is: Jezus Christus den Heiland die de woorden heeft des eeuwigen levens.
Moge dan de feestviering van het Nederlandsch Biibelgenootschap, waarin velen zullen doolen, ook velen wakker maken, om
over hun Bijbel na te denken en over de verantwoordelijkheid welke
de verspreiding van zooveel duizenden van Bijbelboeken op ons en

ons volk heeft gelegd. Men geve zich rekenschap wat men van den
Biibel weet en aan den. Biibel heeft, welk gebruik men daarvan
maakt, welke vertroostingen en vermaningen men daaruit ontvangt en hoe men zich daardoor laat leiden en sterken.
Het geboortejaar van het Bijbelgenootschap is ook dat van
Nicolaas Beets geweest, den vriend van ons yolk en van denBiibel,
die zooveel heeft gedaan om dien nader te brengen tot vele harten
ell den rijkdom daarvan te doen verstaan.
Niet aIleen uit naam van een eenvoudigen leek, maar immers
oak uit dien van hooggeplaatsten en geleerden heeft hij van den
Biibel geroemd:
Wie heeft ooit den Biihel mij
Luid gonoeg geprezen?
Wie naar waarde zijn waardij
Andren aangewezen?
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Bran van zuiver zielsgenot
Frissche levensspranken,
Gaaf van God, waarvoor ik God
Levenslang zal dankenl
Dat is nimmermeer geschied,
Kostlijkst aller boeken!
Dat u ongetroost verliet,
Die uw troost kwam zoeken.
Dat gij hem geen goeden raad
Gaaft of hadt te geven,
Die u opsloeg, vroeg of laat
Op den weg door 't leven.
Neen, miin voetlamp! Neen, mijn staff
Dat zal nooit geschieden;
Licht mii voor tot aan mijn graf,
Blijf uw steun mij bieden!
Blijf mii spijzen, hemelsch brood,
En miin krachten sterken;
Laat mij, in mijn jongsten nood
Al uw invloed merken!
Amsterdam, 10 April 1914.

Gymnasiumhervorming.
DOOR

DR. E. H. RENKEMA.

Dat wettelijke hervormingen op onderwiisgebied niet dan langzaam tot stand komen, daarvoor zou de wordingsgeschiedenis
der hooger-onderwijswet van 1876, die met meer en minder ingrijpende wijzigingen tot nu toe van kracht is gebleven, ten voorbeeld kunnen strekken. In 1849 was tot wettelijke organisatie
van het hooger onderwijs, dat tot dusver berustte op een Koninklijk Besluit van 1815, de eerste stap gedaan door benoeming
eener adviseerende commissie, en ofschoon deze nog in hetzelfde
jaar haar rapport vergezeld van een ontwerp van wet had ingediend, duurde het tot 1868 ~er voor de eerste maal een voorstel ter
regeling van deze materie de Tweede Kamer bereikte. Slechts
nadat twee ontwerpen door elkaar opvolgende ministers waren
in getr okken, verscheen eindelijk het derde, door langdurig overleg met de Staten-Generaal sterk geamendeerd, in 1876 in het
Staatsblad.
Ging het destijds aIleen om het onderwijs aan de universiteiten
en de gymnasia, de herziening, waarvan wij thans het voorspel
bijwonen, is breeder opgezet. De Staatscommissie bii Koninkliik
Besluit van 21 Maart 1903 ingesteld, die het resultaat van haar
arbeid op 25 April 1910 aan de Koningin kon aanbieden, had tot
taak .Jiet voorbereiden van voorstellen aan de Regeering tot
reorganisatie van het lager, middelbaar en hooger onderwijs, voorzoover deze tot eene betere ineenschakeling van. de onderscheidene
deelen van het onderwijs noodig zou bliiken." Dat men de eerbiedwaardlge reeks ontwerpen van wetten en koninklijke besluiten,
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die met hunne toelichting het grootste deel van het rapport dezer
commissie vormen, weldra aangenomen en in werking zou zien,
werd dan ook door niemand verwacht. De Regeering heeft uit
het aangebodene een keuze gedaan en als het meest urgent op
den voorgrond geschoven die plannen der commissie, welke verband hielden met de veelbesproken "verdaging der beroepskeuze."
Verleden jaar, nog v66r de kabinetswisseling, kwamen de desbetreffende ontwerpen bij de Tweede Kamer in, en de daarna
nieuw opgetreden Minister van Binnenlandsche Zaken verklaarde
op spoedige behandeling door de Kamer prijs te stellen. In N0vember naar een commissie van voorbereiding verwezen, zullen
zii, naar mag worden vermoed, binnen niet te langen tiid voor
openbare behandeling gereed zijn.
De aanhangige voorstellen bedoelen in de eerste en voornaamste
plaats herziening van het voorbereidend-hooger onderwijs, den
schakel tusschen de lagere school en de universiteiten en hoogescholen. Dit onderwijs, waarvoor thans de wet het gymnasium,
de praktiik tevens gedeeltelijk de hoogere burgerschool met vijfjarigen cursus bestemt, komt, in het voorgestelde systeem, aan
eene school, die beide zal moeten vervangen. Terwijl dat deel der
tegenwoordige burgerschoolbevolking, dat zich voor niet-wetenschappelijke beroepen voorbereidt, van de lagere school zal gaan
naar de z.g. "gewone middelbare school" met driejarigen cursus,
bezoeken de aanstaande studenten het zesjarige lyceum. Aan deze
nieuw-ontworpen inrichting is de cursus verdeeld in twee deelen:
het eerste omvat twee jaren, gedurende welke het onderwijs voor
aIle leerlingen hetzelfde is; het tweede deel omvat de vier volgende
jaren en is gesplitst in drie afdeelingen A, B en C. De tweejarige
onderbouw onderscheidt zich van de laagste klassen zoowel van
gymnasium als H. B. S. vooral hierdoor, dat in iedere der twee
klassen wekelijks zes uur Latiin, maar nog geen Grieksch wordt
geleerd. In het tweede deel, de vier hoogste klassen, geeft afdeeling A Grieksch, Latijn en facultatief Hebreeuwsch, en bereidt voor
tot de studie in de faculteiten der theologie, letteren en rechten;
afdeeling B, met Latijn, maar zonder Grieksch, bereidt voor tot
de studie in de faculteiten der geneeskunde, wis- en natuurkunde
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en redden, en tot die aan eene hoogeschool; afdeeling C, zonder
Latijn en zonder Grieksch, maar met mechanica en lijnteekenen,
leidt op voor eene hoogeschool (waarbii natuurliik in de eerste
plaats aan de technische is gedacht), De verdere onderwijsvakken zijn die van het huidige gymnasium, vermeerderd met handteekenen en gymnastiek. Behalve de volledige lycea, die den
tweeklassigen onderbouw en de drie afdeelingen A, B en C hebben, kunnen ook lycea worden gesticht die bestaan uit dien onderbouw en een of twee der afdeelingen van den bovenbouw. Deze
bepaling maakt het mogeliik voor een bestaand gymnasium om
zich zonder "te groote kosten als lyceum A en B, voor een hoogere
burgerschool om zich als lyceum B en C in te richten.
Het aantrekkelijke, maar tegelijk het zwakke punt in dit plan
is de gemeenschappelijke onderbouw. Om dien onderbouw hebben
eenstemmig gevraagd de practici, die van de voorbereide herziening een verschuiving van het tiidstip der beroepskeuze hoopten, en de idealisten, die verlangden naar eenheid van opleiding
voor al de toekomstige voorgangers van ons yolk. Maar over de
inrichting van dezen bouw waren en zijn de adviezen hopeloos
verdeeld. Zoo niet aIle teekenen bedriegen, ligt hier de klip, die het
te zwaar geladen hervormingsscheepje niet zonder averij zal
voorbijkomen. Het kan wellicht zijn nut hebben, wanneer op dit
oogenblik de stuurlieden aan wal, wien schip en lading ter harte
gaan, den veiliger koers naar een nadere haven wijzen.
Critiek is aan de ontwerpen niet bespaard gebleven. Om van de
vele door particulieren geuite meeningen te zwijgen, de twee
groote vereenigingen van hen, aan wie de uitvoering der nieuwe
wetton zou moeten worden toevertrouwd, het Genootschap van
Leeraren aan Nederlandsche Gymnasien en de Vereeniging van
Leeraren bij het Middelbaar Onderwijs, hebben op ver uiteen liggende gronden een afwijzend oordeel er over uitgesproken, en
meer dan eene faculteit aan onze universiteiten heeft bii adres
hare bezwaren kenbaar gemaakt.
Een ernstig gebrek van het beschreven stelsel is dit, dat het noch
den drang naar eenheid in het onderwiis noch dien naar uitstel
der beroepskeuze bevredigt. De naam eenheidsschool kan slechts
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op de beide laagste leerjaren van het lyceum van toepassing zijn:
de splitsing in den bovonbouw is er niet eene naar het model van
de thans bestaande bifurcatie in de hoogste klassen van het gymnasium, maar geeft volkomen gescheiden onderwijs als op drie afzonderlijke scholen. En wat de keuze der studierichting aangaat,
voor de categorie der tegenwoordige gymnasiasten wordt de beslissing twee jaren vervroegd, terwijl de ouders van hen die nu
de burgerscholen bevolken, voortaan voor hun twaalf- of dertienjarige kinderen de vraag van al of niet studeeren zullen moeten
beantwoorden, die tot dusver eerst met het zeventiende of achttiende jaar aan de orde kwam. De kwestie: gymnasium of burgerschool? wordt geelimineerd, maar heel wat lastiger kwesties
op weinig geschikte tijdpunten gesteld.
Een tweede, niet geringer bezwaar is gelegen in de samenstelling van het leerplan voor den onderbouw. Naar het voorstel
luidt, zullen ook de toekomstige leerlingen der afdeeling eden
tweejarigen Latijncursus van den onderbouw moeten meemaken
zonder dat dit onderwijs in de verdere jaren wordt voortgezet.
Natuurliik zijn er argumenten - de Staatscommissie heeft ze met
scherpzinnigheid wetenaan te voeren - voor het biibrengen van
deze op zichzelf nuttige kennis ook aan hen die ze bij hun latere
studie kunnen ontberen. Maar dat het yak verre van populair zal
ziin bij die leerlingen - en bij hunne ouders -, die gedwongen
worden gedurende twee jaar op zeer [eugdigen leeftijd een belangriik deel van hun tiid te geven aan een taal, waarin zij zelfs
een gemakkelijk schrijver nooit met eenige vaardigheid zullen
verstaan, en dat de aanwezigheid dezer leerlingen zoowel de belangstelling der anderen als de aan te wenden leermethode moet
bederven, schijnt nauwelijks te betwijfelen. Facultatiefstelling
van de Latijnsche lessen in den onderbouw, een maatregel door
de subcommissie voor het voorbereidend-hooger onderwijs in haar
advies aan de Staatscommissie aanbevolen, zou de eenheid van
het onderwijs ook in andere vakken schaden. De uitweg, dien
minister Heemskerk, met afwijking van het voorstel der Staatscommissie, in het ontwerp invoegde, de toelating tot afdeeling C,
ook zonder kennis van Latijn, van buiten het lyceum voorberei-
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den, zou allicht velen toelachen en daardoor de tweejarige eenheid van den onderbouw tot een illusie maken. Het dunkt mij
daarom onvermiideliik, dat, komt er een lyceum, vroeg of Iaat hetzij terstond langs den weg van amendement, hetzij na eenige
jaren door wetswijziging - het Latijn uit het programma van den
onderbouw zal verdwijnen.
Men zal dan hebben een lyceum, dat in de afdeeling B vier jaren
Latiin, in A vier jaren Latijn en drie jaren Grieksch geeft. Een
zoodanige inrichting nu, een klassieke cursus van vier jaren,
zooals sinds 1903 in Denemarken bestaat, bedreigt en het onderwiis .in de klassieke talenzelve en dat in de andere vakken met
moeilijk te overschatten gevaren. De in Denemarken verkregen
resultaten zijn, wat de kennis der oude talen hetreft, uitermate
pover. 1) Redenen om aan te nemen dat het bij invoering van dien
cursus ten onzent op den duur beter zou gaan, kunnen aan de
kortstondige proef op een school genomen niet worden ontleend.
Behalve dat het aanleeren der grammatica voor middelmatige
hoofden te snel zou moeten geschieden, zou te vreezen zijn dat het
eigenlijke doel van het klassieke onderwijs, immers de vorming van
den geest, die hooger staat dan vakkennis, werd gomist, Voor het
bereiken van dit doel is onmisbaar een zekere rust, een niet voortdurend gejaagd worden van het een naar het ander zonder dat
het geleerde tiid vindt om te bezinken, een doorwerken van indrukken die niet aanstonds weer door nieuwe indrukken ziin uitgewischt, Dit wordt niet gevoeld of niet bedacht door hen die vragen stellen als deze: kan er dan van de eindexameneischen voor de
oude talen niet wat af? kunnen de aanstaande theologen en litteratoren in vier, zelfs in drie jaar niet genoeg Latiin en Grieksch
leeren om voor hunne vakstudie voorbereid te zijn? Zulke
uitingen miskennen, dat het er niet om gaat of een hoeveelheid
feitenkennis meer of minder in bepaalden tijd verwerfbaar is,
maar om de veel belangriiker vraag of de aanraking met de oud-

1) Zie de mededeelingen van Dr. H. Canuegieter, WeeJcbl. v. Gymn. en
Midd. Onderw., jg. X, blz. 1119 vv. .~
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heid zal blijven een middel tot .geestelijke vorming. 1) Het zou
verkieslijker zijn, diegenen, die het voor latere vakstudie niet
tastbaar noodig hebben, geen Latijn en Grieksch te leeren, dan die
talen zoo te onderwijzen, dat de geest er niet door ontwikkeld
word. In het eerste geval bleef althans de tiid vrij voor iets
anders, dat weI ontwikkelde. Wordt nu de tot vier jaren gecondenseerde klassieke cursus, tiidens welken toch waarlijk nog
heel wat meer te doen is dan Grieksch en Latiin met den aankleve
van dien, te gehaast en geiaagd, gelijk te verwachten is, dan zal
van het beste dat de klassieken te geven hebben, niets terecht
komen.
Ten slotte: in dat lyceum met latijnloozen onderbouw zal het
aantallesuren voor elk der beide oude talen gedurende vier jaren
buitensporig groot moeten zijn, Daardoor zullen de andere vakken
van den bovenbouw in het nauw geraken en dus spoedig een herziening moeten volgen, die deze vakken aan hun recht helpt, alweer ten koste van de reeds besnoeide klassieken. 2) Hierbij zij
slechts in herinnering gebracht wat gebeurd is met het gymnasiaIe leerpIan, bij Koninklijk Besluit van 1877 op grond der hoogeronderwijswet van het voorafgaande jaar ingevoerd. Dit plan, dat
de scheiding tusschen A en B alleen in de zesde klasse

kende,

deelde van de 168 lesuren, wekelijks in de zes klassen te zamen
gegeven, aan de oude talen toe 90 uren voor de A-, 76 voor de
B-Ieerlingen. Dit was, vergeleken bij den vroegeren toestand, een
belangrijke beperking. Maar het volgende [aar bleek reeds herziening noodig, en binnen weer negen jaren bracht het thans nog
1) Dat die geestelijke vorming zonder soliede feitenkennis niet wordt
verkregen, lijkt mij vanzelfsprekend. Ik kan het daarom niet eens zijn
met de onlangs verschenen brochure van den heel" M. A. Schwartz over
"Voorbereidend-hooger onderioijs" (Leeuwarden, Meijer en Schaafsma). Voor
zoover ik de bedoeling vat, wil de schrijver door de leerlingen onvoldoende
begrepen klassieke teksten als "kapstok" (het beeld is van hemzelven)
gebruiken om er de beschouwingen van den leeraar over antieke cultuur
aan op te hangen. Ook ik maak gaarne "verkenningstochten in het terrein
van de klassieke beschaving", maar kies als uitgangspunt liever een tekst,
dien de klasse wel heeft leeren verstaan.
2) Hierop wees Dr. A. Poutsma, Weekbl. v. Gymn. en Midd. Onderw.,
ie. X, u« 1103.
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geldende besluit laatstgenoemde getallen tot 74 en 62 terug, terwijl de openvallende uren grootendeels aan de wiskunde, vervolgens aan de moderne talen en geschiedenis, voor A ook aan de
natuurwetenschappen ten goede zijn gekomen. In theorie kan
men op dien aanvankelijk prijzenswaardigen weg voortgaan,
ook voorbij het punt waarop het onderwijs in de klassieken tot een
dood talen-inpompen is ontaard. Bij een abnormaal hoog urencijfer gedurende verscheiden jaren toegekend aan een onderwijs,
dat voor de massa niet waardeerbaar is, zal de openbare meening
met schijn van recht steeds verder in deze richting voortdringen.
Nu sprak ik nog niet van de moeilijkheid om voor die scholencomplexen, die de voorgestelde inrichtingen zullen ziin, een voldoend aantal personen te vinden geschikt om ze niet aIleen administratief te beheeren, maar om er eenheid van leiding aan te
geven. Ook behoeven hier slechts met een enkel woord te worden
vermeld de groote kosten, die het plan meebrengt en waardoor het
voor vele kleinere steden onbruikbaar wordt, alsmede de bezwaren van de zijde van het middelbaar onderwijs ingebracht tegen
de met het lyceumontwerp nauw samenhangende "gewone middelbare school". Op de vraag omtrent het Grieksch voor de afdeeling B kom ik in ander verband terug.
Wanneer nu tegenover al deze bezwaren aIleen de vrijwel fictieve eenheid van het ontworpen lyceum staat, dan bliift voor mij
althans geen twijfel over of de gemeenschappelijke onderbouw
moet als een onbereikbaar ideaal worden losgelaten. Misplaatst
is hot beroep op de sedert 1892 in Duitschland opgeriehte "Reformgymnasien" met latijnloozen onderbouw. Door deze scholen
immers, die, evenals de gewone gymnasia daar te lande, het kind
van het negende tot het achttiende jaar houden, is de mogeliikheid geopend om de studie der oude talen, in plaats van er de
volle negen jaar aan te besteden, in zeven of meestal zes jaar af
te doen, [uist het systeem dus, waaraan wij hier reeds sinds langen
tijd gewoon zijn. 1) Die .Jatiinlooze onderbouw" is bij ons de
tweede helft der lagere school.
1) Aan de klassieke talen worden op het Reformgymnasi urn, de weke-
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Met zijn onderbouw staat en valt het lyceum. Is een goede inrichting van dezen onderbouw onuitvoerbaar, dan dienen gymnasium en hoogere burgerschool gescheiden te blijven. Ret eenige
wat de wet kan doen om leerlingen die van studieplan veranderen, den overgang te vergemakkelijken, is dit, dat voor de op
beide scholen gedoceerde vakken het leerplan in de laagste klassen zooveel mogelijk gelijk zij.
Mag nu de wensch en de hoop worden uitgesproken, dat de wetgever met "de genoemde bezwaren rekening zal houden en de aanhangige ontwerpen het Staatsblad niet zullen bereiken, dan 1110et
voor elke van beide scholen de hervormingsvraag nieuw worden
gesteld. Dat aan de R. B. S., mits verbeterd, de bevoegdheid om
hare leerlingen tot de universitaire studie met daaraan verbonden
promotierecht toe te laten niet kan worden onthouden, zal thans
wel ieder, het zij dan meer of mindel' gaarne, erkennen. Voor die
verbetering wijst den weg het verlangen van zeer vele hoogereburgerschoolleeraren naar een zesjarigen cursus en de door prof.
Kohnstamm 1) bepleite uitbreiding vall het onderwijs in moderne
literatuur en geschiedenis in afdeeling evan het lyceum. Wordt
door veranderingen in dezen geest de H. B. S. geschikter ter

voorbereiding ook voor universitaire studie, dan zal zij tevens
hare taak als school van algemeene ontwikk.eling voor hen die

lijksche lesuren over zes jaren samengenomen, 51 uren voor Latijn en 32
voor Grieksch besteed in de afdeeling Gymnasium, 36 tot 40 aan Latijn
zonder Grieksch in de afdeeling Realgymnasium. De afdeeling, die met
debij ons voorgestelde Iyceum-afdeeling A correspondeert, geeft dus nog
9 uren meer Latijn dan de A's krijgen op ons tegenwoordig gymnasium.
AIleen aan meisjesgymnasia en cursussen VOOl" rneisjes heeft men in
Duitschland de proef genomen met een korteren klassieken Ieergang. De
daar opgedane ervaring pleit zonder uitzondering tegen een cursus van
minder dan vijf jaar; op een aantal meisjes-gymnasia is het onderwijs in
de oude tal en nu zesjarig. Zie Dr. Poutsma t.a.p.; het Ineenschakelingsrapport dl. I bIz. 585 vv.; Dr. K, Knabe, Das deutsche Unterrichteioesen
der Gegenwart (Leipzig, Teubner 1910).

1) "Het lyceum en het rapport der ineenschakelingscommissie" in
Eeuw van Mei 1911, blz, 207 vv,

Onze
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zonder verdere studie de maatschappij ingaan, kunnen blijven
volbrengen. 1)
Ook het gymnasium heeft, al komt het mariage de raison
met de H. B. S. niet tot stand, aan hervorming behoefte. Tegenover de onverdiendeverwijten die de school der klassieke opvoeding heeft moeten hooren vooral van hen die haar niet of
oppervlakkig kenden, staat het feit, dat zij in onze dagen een tiidperk van vernieuwden bloei is ingetreden. Verscheiden nieuwe
gymnasia werden in de laatste jaren gesticht, en op de van ouds
bestaande neemt, vooral in de groote steden, het leerlingenaantal
sterk toe. Het vertrouwen, dat men in onze oude instelling toont
te hebben, Iegt haar den plicht op, zich telkens weer te verjongen.
Na 1887 is het gymnasiale leerplan niet meer herzien: de tiid
schijnt nu weI aangebroken om aan grieven en wenschen, die door
de praktiik van de laatste zeven en twintig jaren worden gerechtvaardigd, voldoening te geven. Het komt mij voor, dat deze herziening behoort uit te gaan van enkele beginselen, die ik zoo
beknopt mogeliik zal trachten te formuleeren.
10. Het gymnasium blijve een eenheidsschool.
Wat in het systeem der Staatscommissie onmogeliik was, behoeft men niet prijs te geven, wanneer het een reorganisatie van

het gymnasium aIleen geldt. Zouden in dit systeem de afdeelingen
A en B reeds van de derde klasse af geheel afzonderlijk onderwiis ontvangen, bij de samenstelling van een leerplan voor hot
gymnasium dient er naar te worden gestreefd, de leerlingen van
de literaire en die van de natuurvvetenschappelijke richting zoo
lang bijeen te houden als dit zonder schade voor de bijzondere
vakken doenlijk is. Dit vergemakkelijkt het doen van een [uiste
keuze tusschen beide richtingen en zal verandering van eens gekozen richting in of na het gymnasium zoo min mogeliik belem1) Details van deze veranderingen liggen buiten bet bestek van dit
opstel. De in burgerschoolkringen wenschelijk geachte splitsing in een
eerste en tweede middelbare school, waarvan de eerste driejarig zou
moeten zijn, en de daarmee samenhangende concentrische behandeling der
meeste vakken wordt natuurlijk gemakkelijker, als ook voor de tweede
school drie jaren beschikbaar zijn.
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meren. En het groote voordeel, waarop zoo herhaaldeliik gewezen
is, een elkaar begrijpen en een gevoel van saamhoorigheid tusschen de beoefenaars van verschillende gebieden der wetenschap,
wordt zoo het best verkregen.
20. In hei natu.urwetenschappelijk onderwijs niorde beter vooreien.
Ofschoon in de uren, die thans voor dit onderwijs bestemd ziin,
een goed leeraar heel wat weet te bereiken, is de regeling verouderd. Met natuur- en scheikunde begint men te laat, waardoor
de belangstelling in deze vakken veelal niet is wat zij zijn moest.
Vooral bij de A-Ieerlingen nemen vaak de eindexamenvakken,
waaronder natuurkunde niet behoort, aIle aandacht in beslag;
de scheikunde blijft voor hen terra incognita. En aan afdeeling B
zijn de uren voor de natuurwetenschappen al te karig toegemeten, zoodat voor praktische oefeningen, althans op den rooster
der lesuren, geen tiid overblijft. Zoowel uitbreiding van het urental
als gunstiger verdeeling over den cursus zal hier dus moeten
helpen.
30. Overlading niorde bij onderwijs en eindexamen oermeden.
Van meer dan eene zijde is er in den laatsten tijd weer op
aangedrongen, de positie der natuurwetenschappelijke vakken aan
het gymnasium te versterken door ze op te nemen onder de eindexamenstof. De wordingsgeschiedenis der vaderlandsche staatsregeling, nu aIleen aan de A-Ieerlingen onderwezen, wordt ook
voor de B's verlangd, en alweer als eindexamenvak. Als een
leeraar, die dagelijks voelt hoe de onderscheiding van al- en nieteindexamen-vakken ziin eigen testimoniumvak in het nauw
brengt, wel eens de wensch bekruipt om 66k door het dreigende
examen te worden gerugsteund, wie zal het hem ten kwade duiden? Maar onverklaarbaar is het mij, hoe iemand, die zelf heeft
waargenomen dat te veel geheugenwerk het genot en het nut van
menige les bederft, dit middel kan aanprijzen. Zal het eindexamen den graad van rijpheid voor universitaire studie hij den
candidaat bepalen, dan moet het onderzoek zich richten op het
kunnen meer dan op het kennen. Om nu bijvoorbeeld in scheikunde een examineerbaar kunnen te bereiken, is een mate van
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oefening en dus een aantal lesuren noodig, als aan de A-leerlingen, voor wie dit yak toch altiid bijvak blijft, niet kan worden
verschaft. Voor hen zou dus een examen in scheikunde geen ander
gevolg hebben dan vermeerdering van die vakken, waarvoor men
de laatste weken duchtig repeteert. De bereikbare bedoeling van
bet scheikundeonderwijs in A, kennismaking met een groep verschijnselen, die voor het moderne leven van uitnemende beteekenis zijn, en met de wetenschappelijke methode, die deze verschijnselen zoekt te verklaren, kan ook zonder examendwang tot
haar recht komen. Mits men zorg draagt dergeliik onderwijs niet
te geven in het laatste jaar, waarin de druk van het examen voelbaar wordt. 1)
Tegenover deze voorstellen tot verzwaring van de exameneischen is [uist een der sympathieke en, naar te hopen valt,
vruchtdragende gedachten in het Ineenschakelingsrapport het
streven om het eindexamen te ontlasten. Gevaar, dat de leerlingen
de van het examen uitgesloten vakken zullen verwaarloozen, behoeft niet te bestaan, wanneer deze in de zesde klasse niet worden
onderwezen, bij de bevordering uit lagers klassen er rekening
mede wordt gehouden en bovendien bij de boslissing over het eindexamen de in vroegere jaren behaalde cijfers van invloed kunnen
zijn. 2 )
Behalve door beperking van het examen is ovorlading bij het
onderwijs te vermijden doordat niet te veel leerstof in eene klasse
wordt opgehoopt. Is het, om een voorbeeld te noemen, wenschelijk
met natuur- en scheikunde vroeger te beginnen, dan kan dit een
onderbreking van het onderwijs in de natuurlijke historie ge1) Ook aan de voorstellen van prof, Kohnstamm in het aangehaalde
artikel, met welks beschouwingen ik op bijna aIle punten meega, kleeft
m.i. het bezwaar van het te omvangrijke eindexamen in afdeeling A. Ik
vrees dat dit examen (en daardoor het onderwijs in die afdeeling) spoedig
zou gaan lijden aan de van de H. B. S. maar al te bekende gebreken,
Tegen een flink eindexamen in de physische vakken voor de B's richt
zich bovenstaande redeneering niet.
2) Graphische cijferkrommen, zooals de subcommissie voor het voorbereidend-hooger onderwijs ze aanbeveelt, kunnen een gemakkelijk overzicht
dezer cijfers geven.
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durende de middenklassen rechtvaardigen. Uit den aard der zaak
verdraagt niet ieder yak deze onderbreking.
40. Het gyn~1~asium blijve de school der kiassieke opleiding.
Allereerst is hiermee een eisch gesteld, die buiten aIle regelingen en bepalingen omgaat. Nog meer dan een zorgvuldig overwogen leerplan, dat aan het onderwijs de noodige kalmte en
gestadigheid moet waarborgen, is voor een klassieke opleiding van
belang de persoonlijkheid van den leeraar. Is deze iemand die
levend en daardoor levenwekkend onderwijs wil geven, die iets
van zijn eigen liefde voor de klassieken zoekt over te planten in
de harten ziiner leerlingen, die streeft naar voortdurende, niet
gereglementeerde, maar groeiende verbetering van ziin methode,
dan zullen de jongens en meisjes moor van hem leeren dan
Latiin en Grieksch. De een moge beter orgaan hebben voor deze,
de ander voor gene zijde der oudheid, en daarom bii voorkeur
de gelegenheden aangrijpen om literaire of philosophische, religieuse of oeconomische, kunst- of taalverschijnselen ter sprake te
brengen, de hoofdzaak is, dat allen samenwerken om bij hun
leerlingen eon indruk te doen ontstaan van wat de antieke wereld
beteekent voor onze hedendaagsche cultuur, voor de denk- en
gevoelswereld waarin wij leven, voor ons eigen geloof.
Als bewaring van het contact met hare geestelijke voorouders
dat is, wat elke generatie weer opnieuw aan de klassieke opvoeding harer voormannen heeft te ontleenen, dan volgt daaruit
dat verschiIIende tijden van die opvoeding iets verschillends vragen. Wij twintigste-eeuwers lezen niet meer Cicero om Latijn
schrijven van hem te leeren en zoeken niet de modellen voor elk
literatuurgenre in Griekenland. De oudheid is voor ons, om een
woord van Zielinski over te nemen, "nicht Norm sondern Same".
Zoo heeft de nieuwere taalwetenschap ook het normatieve van de
Latijnsche grammatica als onwaar doen zien. De consequenties
daarvan kunnen in het onderwijs niet uitblijven. Of tot die consequenties afschaffing der Latiinsche eindexamenthema behoort,
laat ik nu rusten, omdat het mij niet zou passen hier vooruit
te loopen op den arbeid der commissie, die in opdracht van het
Geuootschap van Leeraren aan Nederlandsche Gymnasien de
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noodzakelijkheid van herziening der klassieke leerstof thans onderzoekt. Maar vereenvoudiging - wat niet wil zeggen vervluchtiging - van het grammaticale deeI van ons onderwijs moet er
toch weI uit voortkomen. Al zijn voor het Grieksch de opmerkingen van den tegenwoordigen hoogleeraar Ovink in zijn Gidsartikel van 1898 1) niet geheel zonder resultaat gebleven, toch is
zoowel op het gebied van die taal als op dat der Latijnsche syntaxis de noodzakelijk te memoriseeren stof nog voor vrij wat
hezuiniging vatbaar.
Klassieke opleiding berustte hier te lande tot nog toe op de
studie van Grieksch en Latiin beide. Het ontwerp laat het
Grieksch voor de B-Ieerlingen vervallen. Nu zij aanstonds toegegeven dat van een onderwijs met Latijn zonder Grieksch beter
een eenigermate afgerond geheel is te maken en het verhand van
dat onderwijs met de behoeften van het heden den leerling gemakkelijker voelbaar wordt, dan wanneer men omgekeerd
Grieksch zonder Latiin trachtte te geven, Eveneens, dat bekendmaking met de Latiinsche literatuur, van ouds de bemiddelaarster tusschen ons en de Helleensche moederbeschaving, te stellen is boven een onderwijsregeling die elken onmiddellijken band
.met de oudheid afsniidt. Als men maar niet meent, daarmee dan
te geven een klassieke opleiding. Terecht is "klassiek zonder
Grieksch" "brood zonder deeg" genoemd. 2) Over de voortreffeIiikheid van de Grieksche literatuur boven de Romeinsche zal ik
hior niet spreken; evenmin er over uitweiden dat de wortelen
'van onze beschaving, al loopen ze langs den Tiber, uit den grond
van Hellas hun krachtigste sappen hebben getrokken. Ik ontleen
thans slechts een argument aan het feit dat de Latijnsche dichters
en heel wat Latijnsch proza onmogeliik bohoorliik te verklaren
zijn aan iemand die nooit iets aan Grieksch heeft gedaan. Vergilius
lezen zonder Homerus te kennen moge dan verkieslijker zijn dan
hem in het geheel niet te lezen, het Latijnsche onderwijs zou, bij
1) Dl. I blz, 485.
2) Met deze woorden wijst een minderheid in de subcommissie voor het
voorbereidend-hooger onderwijs de gedachte aan een onderverdeeling der
afdeeling A af (Ineenschakelingsrapport dl. II u« 428).
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gemis aan kennis van het Grieksch, voor de leerlingen veel moeilijker worden, ieder oogenblik belangrijke zaken onverklaard
moeten laten en een groot deel van zijn aantrekkelijkheid en vormende kracht inboeten.
Wat voert nu de Staatscommissie aan ten gunste van deze
vervanging der klassieke opleiding voor de B-gymnasiasten door
iets dat den naam van klassieke opleiding niet dragen mag? De
eenige verdediging staat op bladziide 613 van haar rapport: .Daar
de leerlingen dezer afdeeling zich, althans voor het grootste deel,
zullen wijden am de studie der wis- en natuurkunde of aan die
der geneeskunde, en vrij algemeen geoordeeld wordt, dat de voorbereiding daarvoor op het lyceum grondiger en uitgebreider
moet zijn dan tot dusver op het gymnasium, althans wat de natuurkunde en de scheikunde betreft, blijft er, om voor die uitbreiding de noodige uren te vinden, niets anders over dan het
Grieksch op te geven". Het is m.i. niet noodig tegenover deze redeneering iets anders te stellen dan een ontwerp-indeeling der lesuren, waarbii, met een niet geringere uitbreiding van de natuuren scheikundelessen dan de Commissie aanbeveeIt, toch het
Grieksch voor de bedoelde leerlingen blijft behouden.
Behoud van het Grieksch wil intusschen niet zeggen dat het voor
aIle leerlingen tot het einde van den zesjarigen cursus wordt
voortgezet. Bij handhaving der eischen voor de wiskunde en verzwaring van die voor de natuurwetenschappen in de B-afdeeling
moet een ander moeiliik yak wijken. Dat hiervoor aIleen het
Grieksch in aanmerking komt, stem ik niet dan noode toe. Om tot
een bevredigende regeling te geraken, is het echter noodig dat
offers worden gebracht. Een opoffering zal het ook voor sommige
leden der meergenoemde subcommissie zijn geweest, toen deze
eenstemmig tot afschaffing der wiskunde als eindexamenvak voor
de afdeeling A adviseerde, een advies dat door de Staatscommissie is overgenomen en waartegen, zoover ik weet, geen enkele
stem is opgegaan. Het schijnt rationeel, het verplichte onderwiis
in het Grieksch voor de B's te staken op het oogenblik waarop de
wiskunde voor de A's vervalt.

ONTWERP=TABEL DER LESUREN AAN DE GYMNASIA.
(LESUREN VAN 50 MINUTEN.)
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Een poging om de toepassing der uiteengezette beginselen te
verwezenlijken zie men in de hierbij gevoegde tabel, waarmee
ik mii geenszins inbeeld nu het einde van aIle tegenspraak te hebben gevonden, maar die toch m.i. bewijst dat het mogeliik is ze
toe te passen zonder een zoo ernstige breuk met het bestaande
als de ingediende voorstellen ons zouden brengen. Ik heb de
splitsing tusschen beide studierichtingen aangenomen bii het begin der vijfde klasse, zooals thans. Daar houdt dus voor de A's
de wiskunde, voor de B's het Grieksch Ope Dit brengt mede, dat de
aanvang van het Grieksche onderwijs bliift in de tweede klasse.
Het zou iets voor hebben, hiermee tot de derde klasse te wachten.
De leerlingen zijn dan een [aar ouder, in de tweede klasse is wat
verlichting weI gewenscht, en de overgang van eene H. B. S. naar
de derde klasse van een gymnasium zou er door worden vergemakkeliikt. Maar in dat geval zouden de B's, om van hun Grieksch
voldoende profiit te trekken, het ook nog in de vijfde klasse moeten
voortzetten, waar het hun specials vakken te zeer zou drukken.
Bovendien zijn aan een late-r beginnen met het Grieksch technische
bezwaren verbonden, zooals: dat dan de leerlingen Grieksche
vormen in Latijnsche schrijvers zouden ontmoeten als zij ze in
het Grieksch nauwelijks hadden geleerd, en met het Latijnsche
epos kennis zouden maken voor het Grieksche. Het komt mij daarom beter voor, in de tweede klasse te blijven beginnen, wier jaarpensum voor dit yak kan worden verminderd en ten deele naar
de derde klasse verlegd. De vierde kan dan nog flink in Homerus
worden ingeleid, en daarmede zou men den B-Ieerling, die dit
wenschte, moeten ontslaan. Voor de A's en de uit vrijwillige belangstolling zich voor enkele Grieksche uren aanmeldende B's in V
en VI lijkt mij de maatregel zelfs een voordeel.
Beide afdeelingen worden in de zesde klasse ontheven van aIle
niet-eindexamenvakken behalve staatsinrichting. Voor de vrijstelling der B's van eindexamen in het Latiin, die de Staatscommissie
voorstelt, zie ik geen reden. Tegen hun examen in de wis- en
natuurkundige vakken weegt bij de afdeeling A toch zeker weI
het Grieksch en het zwaardere Latijn plus de verschillende onde-rdeelen der geschiedenis Ope Denkt men dat de A's het te gemak-
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kelijk krijgen - wat ik niet toegeef -, men voege er voor hen
een eindexamen in staatsinrichting hij. Met dit yak meen ik ongeveer hetzelfde als weI de bedoeling zal geweest zijn van de op
het tegenwoordige eindexamenprogramma staande vaderlandsche
geschiedenis: kennis van de wording - niet te diep opgehaald en den tegenwoordigen toestand onzer staatsinstellingen. Zoo
opgevat, is bij onze aanstaande studenten belangstelling er voor
te verwachten, ook zonder examen.
Op de oude-geschiedenisuren in VI kunnen capita selecta van
de antieke beschaving worden gegeven; geexamineerd worde wat
het laatste jaar behandeld is, liever enkele voor de leerlingen
belangrijke onderwerpen uitvoerig dan velerlei in vogelvlucht.
Worden de Romeinsche antiquiteiten behouden, dan vinden die
hier hun plaats. Dat tusschen dit onderwijs en de behandeling der
geheele oude geschiedenis in IV het vak een jaar stilligt, is door
den verschillenden aard van de stof voldoende gemotiveerd. Zoo
oak, dat de aardrijkskunde in IV wordt onderbroken: de uren
in V zijn voor cosmographic bestemd. Daarentegen is door een uur
in IV een doorloopende behandeling van de algemeene geschiedenis
verkregen; de vaderlandsche kan met een uur in elk der laagste
drie klassen worden afgehandeld. De plant- en dierkunde is in I
en II als oefening van het waarnemingsvermogen bedoeld, in V
en VI is voor een meer wetenschappelijke behandeling gelegenheid; dit sluit zich aan den op de openbare gymnasia bestaanden
toestand aan.
De tabel is berekend op lesuren van 50 minuten. Op de ;H. B. S.
voldoet die regeling; of de door de Staatscommissie aanbevolene
(18 lessen van 45 en 14 van 60 minuten) beter is, zal voortgezette
proefneming weI uitmaken; voor het aantal der lessen komt de
zaak op hetzelfde neer. AIleen door zulk een maatregel wint men
ruimte voor teekenen en gymnastiek, en kunnen de moderne talen
in de hoogste klasse meer den een uur per week krijgen. Ook
voor godsdienstonderwijs heb ik in aIle klassen een uur per week
uitgetrokken. Op de Christelijke gymnasia is dit een deel van het
onderwijs; aan de openbare worde, zooals in sommige plaatsen
reeds geschiedt, op de hiervoor aangewezen uren geen les gegeven,
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zoodat de predikanten gemakkelijk een voor de leerlingen gelegen
uur kunnen vinden voor hun onderwijs. Het teekenonderwijs heeft,
dunkt mil, na de tweede klasse zijn ontwikkelenden dienst gedaan.
De gymnastiek had ik gaarne in II een uur meer verschaft; dit
kan, door het aantal wiskundelessen in die klasse op vier te brengen. Bij de nieuwe verdeeling van laatstgenoemd vak over den
cursus, die noodig is om het aantallessen voor de- A's niet te verminderen, zal het evenwel beter zijn, over de mogeliikheid van
zoodanige beperking het oordeel der wiskundigen en der praktiik af te wachten.
Voor A blijft de stereometrie op het programma, in IV. B heeft bij ongeveer hetzelfde aantal minuten - meer wiskundelessen dan
thans, bijna zooveel als de H. B. S. De bedoeling is niet, daarbij
het programma te verzwaren; misschien kan de boldriehoeksmeting plaats maken voor beschrijvende meetkunde. In natuuren scheikunde krijgt A evenveel en meer lessen dan nu B heeft.
Deze urentahel zou dus niet beletten de vervulling van den door
velen gevoelden wensch naar toelating tot aIle faculteiten op grond
van ieder der beide gymnasiale diploma's of dat van de zesjarige
H. B. S. 1) Het volgende staatje geeft van de verkregen winst voor
de natuurwetenschappen een overzicht:
Tegenwoordig
gymnasium (2)

Li terair-historische
vakken
Aardrijkskunde en cosmographie .
Wiskunde .
Natuurwetenschappen

Tegenwoordige
H. B. S. (3)

A

B

134

120

67 it 70

7
17
8

7
23
16

± 10
± 28
± 30

Voorstel der
Staatscommissie

A

B

C

141 104 85
8
16
11

11 11
31 34
30 33

Bovenstaande
ontwerp-tabel

A

B

139

111

7
17
14

8
27

31

1) Wie vreest dat de wiskundige kennis der A-Ieerlingen hiertegen bezwaar oplevert, leze het boven aangehaalde Onze-Eeuw-artikel van prof.
Kohnstamm.
J) AIleen in deze kolom zijn uren van 60, in de andere van 50 minuten
bedoeld.
\
3) Ret aantal uren voor de verschillende vakken is niet aan alle hoogere
burgerscholen met vijfjarigen cursus gelijk. Bovenstaande gemiddelden
zijn gevonden door vergelijking van een Amsterdamsche en een Raagsche
opgave.
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Wanneer men nu van de 8 Grieksche uren in V en VI vier
facultatief voor de B-leerlingen toegankelijk stelt, dan verhoogen
deze voor degenen die er aan deelnemen, het getal der lessen tot
36, d. i. 36 X 50 minuten of 30 uren. Dat zijn vier uren minder
dan tegenwoordig die leerlingen hebben, die zich voor het volledige
eindexamen A en B aan een openbaar gymnasium voorbereiden,
ell evenveel als aan meer dan een H. B. S. en bijzonder gymnasium thans aIle leerlingen der hoogste klasse volgen. Voor een
vlug B-Ieerling blijft dus het voortzetten van het Grieksch tot het
einde van den eursus zeer weI mogeliik, en niemand zal er toe
verplicht zijn. Omgekeerd zou men een aanstaand hioloog, die
weinig aanleg voor wiskunde heeft en daarom de A-afdeeling
heeft gekozen, het meemaken van de beide uren plant- en dierkunde in V en VI mogeliik kunnen maken, evenals aan sommige
gymnasia nu reeds de rooste-r pleegt te worden ingericht op
A-Ieerlingen die de scheikundige lessen willen volgen.
Ten slotte zij er op gewezen, dat dit plan ook hierdoor en doeltreffender en goedkooper is dan dat der Commissie, dat in V het
meerendeel, in VI de helft der lesuren voor beide afdeelingen
gemeenschappelijk is. Voor de klachten, waartoe de gecombineerde uren voor wis- en natuurkunde weI eens aanleiding geven,
zal minder reden bestaan, als die uren in de hoogste klasse niet
meer voorkomen.
Ik wensch dit voorstel allerminst als panacee aan te kondigen
en weet dat het in details voor verbetering vatbaar is, maar houd
mij overtuigd dat een regaling in bovenbedoelden geest vele gebreken van ons voorbereidend-hooger onderwijs zou wegnemen.
Zij heeft bovendien het voordeel van goon wetsherziening noodig
te maken: een koninklijk besluit kan afdoende helpen,

Ais 't vertrouwen sterft.
DOOR

BERNARDA.

HOOFDSTUK IV.
Gloeiend heete Julimiddag; aan de van hitte trillende lucht standen geel-grijze donderkoppen, hel afstekend tegen 't groen der
boomen langs de gracht. 't Was bladstil, tot stikkens toe benauwd,
nu en dan viel een luw-warme druppel, ver weg rommelde de
donder.
Zich loom voortbewegend, liep Cor langs de stille gracht; ze
begreep, dat ze vaar de bui niet thuis kon zijn, bedacht, dat ze 't
dichtst bij de Greves was; ze zou daar telefoneeren naar huis en
't onweer afwachten. Ze kwam van dr. Muller, had lang gewacht
in de zwoele wachtkamer-atmosfeer, dan eindelijk aan de beurt
komend, had hij haar gezegd, dat ze 't derde kindje wachtte. Met
moeite had ze zich bedwongen, heel bleek wordend bij 't lakoniek
uitgesproken oordeel van den medicus.
"Nu maar kalm-aan, mevrouwtje, en flink eten; de kinderzegen komt wel wat gauw opeen, dus ontzien is de boodschap.
Dan zullen we hopen, dat deze baby even flink zal zijn als de
anderen".
Ze nam afscheid met een gedwongen lachje. 't Huilen stond
haar nader dan 't lachen, toen ze, aan zichzelf overgelaten, voortliep.
Alweer! Dorine was pas twee [aar, de kleine Lena een half
jaar; ze had 't weI gedacht, maar haar gang naar den dokter van
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dag tot dag uitstellend, haar vermoeden voor Thea verzwegen.
Als Lena een jaar was, zou er weer een kindje zijn. Even stond
ze stil, wischte zich 't voorhoofd met 't batisten zakdoekje, liep
dan vlugger door, schelde juist bij de Greves, toen de eerste windvlaag den dander naderbracht. Annie Wouters, nu mevrouw
Greve, lag op een langen stoel in de serre, stak, toen Cor binnenkwam, zonder opstaan de hand naar haar uit.
"Wat een moed met die warmte! Ik mag 't weI apprecieeren".
Ze wees op een lagen rieten stoel.
"Doe als ik, hoe luier hoe beter met die hitte. Wil [e thee?"
Cor liet zich in den stoel vallen, voelde door den overgang van
de warme straat in de koele serre, iets als een duizeling over
zich komen, moest even de oogen sluiten.
Annie zag 't, stond Ope
"Je bent hevangen Cor, bliif stil zitten".
Ze gaf eau-de-cologne, schonk een glas portwijn met wat.er in,
liet haar drinken.
,,'t Is om te smelten buiten", zei Cor, toen ze wat bekwam, "ik
blijf hier tot de bui over is, dan zal 't tenminste weI afgekoeld zijn.
En hoe gaat 't jou?" vroeg ze, de aandacht van zich zelf afleidend.
"Goed".
't Klonk onvorschillig, en met den rug naar Cor theeschenkend,
ging ze voort: "Ik verveel me nu en dan gruwelijk, Greve heeft 't
druk met zijn praktiik en zijn vergaderingen, en ik zit heele dagen
aIleen. Je kunt toch niet eeuwig uitgaan, lezen en muziek maken;
m'n huishouden gaat op rolletjes. Ik spits me maar op September, dan gaan we samen een maand naar het buitenland."
"Ik behoef nooit te vragen wat ik doen zal", lachte Cor, "als je
eens kinderen hebt' .....
,,0 nee, merci! Tot nog toe hebben we er geen van tweeen nag
naar verlangd; we wenschen ze vooreerst nog niet, over een jaar
of drie is 't mij best".
"Of je 't zoo maar voor 't zeggen hebt".
"Waarom niet? Heilige onnoozelheid! Als ik niet wist, dat [e
badineerde! .... Maar ik vergat, dat [ullie nog altiid in de wittebroodsweken bent; lieve tijd, ik vind 't huweliik intens vervelend".
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"En dat is nou Annie, die hemel en aarde bewoog om John te
krijgen!"
"Begrijp me als 't je blieft niet verkeerd! Ik houd nog van John!"
"Och kom, meen je 't ?" Cor zei 't sarcastisch.
"Ja natuurlijk, wat dacht je, maar ik bedoel.... hoe zal ik 't
zeggen. . .. hadt jij je de verhouding tusschen man en vrouw nu
niet anders voorgesteld?'"
Cor kleurde.
"Annie", zei ze koel, "je zult me heusch genoegen doen, als je
dat onderwerp rusten laat."
"Flauw hoor! Onder goeie vriendinnen kan je 't toch gerust
aanroeren, ik wist niet, dat je als getrouwde vrouw zoo preutsch
zoudt blijven, als meisje was je ongenietbaar op dat punt".
"Reb je die muziek nog eens ingezien?" vroeg Cor, doende of
ze niets hoorde, "dan kunnen we deze week nog eens sarnen musiceeren, m'n stem is weI niet dat in den laatsten tiid, maar ik
oefen mij te weinig".
Annie opende de piano, vroeg hier en daar wat aan Cor over
't accompagnement, terwijl deze nu en dan zacht de melodie
aangaf. 't Werd kalmer in haar. Ze liet Annie, die haar saai Yond,
over allerlei futiliteiten ratelen, onderwijl zich voornemend Theo
fe zeggen.... Ze wist, dat hij blij zou zijn; 0, hij zou de rechte
woorden vinden. . .. haar verzoenen met 't denkbeeld.. ..
Ze verlangde opeens naar huis, liep naar de serre; regelmatig
tikte de regen op 't glazen dak, Ze draalde nog een tijdlang, geen
moeite doende 't kwijnend gesprek weer op te nemen. Gewapend
met Annies regenjas en paraplu, nam ze wat gehaastafscheid, met
vlugge pasjes loopend in de richting van haar woning. Bij 't thuiskomen stond 't tweede meisie juist aan de geopende deur; vlug
wipte Cor naar binnen, haar vinger op den mond leggend. Zacht
ontdeed ze zich van regenias en hoed, sloop deachtersuite in, verschool zich tusschen de gordijnen.
Vanuit de voorkamer klonk Theo's stem, daartusschen 't hooge
lachje van Dorine en 't kraaien van zus in de wieg. Cor gluurde,
zag Theo naar 't raam gaan, Dorine op zijn arm.
"Pappi, zingen van Giissie!"

ALB 'T VERTROUWEN STERFT.

867

Ze zag hem naar buiten turen, dan zich omwendend, ging hij
zitten, 't kind op zijn knie.
"Mammie uit?"
"J a, mammie is laat. Wij zullen zingen, dan komt mammie
gauw."
En met grooten animo zong Theo 't lied van de "hollebollewagen". Zus in 't wiegje spartelde met de bloote beentjes. Theo
dekte 't kind toe.
"Woelwater! Wat zullen we nou doen, Ine?"
"Paardje spelen."
"Vooruit dan maar."
En Ine op ziin rug, kroop Theo op handen en voeten door de
kamer, 't Kind gierde, commandeerde: "naar zus". Ze ging op
zijn rug staan, gaf kusjes aan de baby, die blij kraaiend zich
trachtte op te richten.
"N ou even er af Ine, 't paard moet rusten."
't Kind gehoorzaamde, sIoeg de mollige armpjes om zijn hals,
kuste hem.
"Schat! Kom, nou even zien, waar moesje blijft."
Cor, in haar schuilhoek, voelde zich ineens rijker dan ooit; 't
tooneeltje v66r haar, drong haar de tranen naar de oogen; wag
waren voor 't oogenblik de gedachten, die haar dien middag vast
hadden gehouden, nu ze Theo bespiedde, opgaande in zijn kinderen, verlangend uitziende naar haar! Op de teenen sloop ze
naar binnen, ging naar 't raam, stak haar arm door den zijnen.
"He!"
Hij zette 't kind neer, ineens aIleen oogen en ooren voor haar.
"Waar bleef je toch, wijfje?"
"Ik heb geschuild bii Annie voor 't onweer. Trouwens, ik was
al binnen, toen je je talent beproefde op 't lied van "Gijssie". Je
bent een uitstekende kindermeid, goed dat ik 't weet," plaagde ze.
"Doe 't me eens nat Hebben we pret gehad, Ineke?"
"Nou, of!!"
Cor ging zitten, nam baby op schoot.
't Tweede meisje dekte, zette Ine in haar stoeltje; Theo sneed
vleesch, onder vriendelijk gebabbel met de kinderen verliep de
maaltiid.
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Na tafel, terwijl Theo werkte, bracht Cor de kinderen naar bed.
Dan, terugkomend, strekte ze zich op den divan uit; door de geopende serre-deuren kwam Iauw-warmo avondlucht naar binnen.
Ze voelde zich moe, sloot de oogen, bleef soezen, nu en dan als een
belder punt voelend in haar denken, 't geen ze Theo te zeggen had.
Tegen half negen kwam hij uit ziin werkkamer, ging, terwijl ze
opschoof, dicht naast haar zitten op den divan.
"Ben je moe, vrouwtje?"
Ze knikte, leunend haar hoofd tegen zijn arm.
"Was dan tach niet uitgegaan in die warmte; ik zag je om
voor twee allangs 't raam gaan, waarom was [e al zoo vroeg bij
Annie?"
"Ik was eerst bij Dr. Muller."
"Bij .... Muller! .... Wat moest je daar doen."
Ik wilde zekerheid hebben, Theo, in Januari .... "
V erder kwam ze niet, snikte 't opeens uit,
Hii liet haar stil uitschreien, begrijpend de spanning waarin
ze geleefd had, dan ziende, dat ze kalmer werd, fluisterde hii:
"Is 't niet heerlijk, vrouwtje? Je zult zien, ditmaal zal 't een
[ongen zijn! Wat zijn we toch gelukkig!"
Ze kon niet meegaan in ziin bliidschap, zweeg, om ziin stemming niet te verstoren.
"Ik zal ieder kind, dat tot ons komt, ontvangen als een gave
Gods", ging hii ernstig voort: "beschouw 't in dat licht, Cor, dan
zal niets ons moeielijk vallen, en telkens inniger zal ons verbond
zijn" .
Ze schudde bedroefd 't hoofd.
"Ik kan 't zoo niet zien, ik kan 't niet", zei ze heftig, "waarom
kunnen we niet gelukkig zijn, zonder dat ieder [aar ons gezin vermeerderd wordt? 't Geestelijke in 't huweliik wil oak wat zeggen,
't gaat ten onder in zorgen".
"Ik ben 'tniet met je eens, 't kan samen gaan. Ik kende geen
gelukkiger gezin dan waarin ik groot werd; geen grooter harmonie dan tusschen miin ouders; geen gedachte kon vader verbergen
of moeder ried wat in hem omging, geen zorg werd door moeder
gedragen, of vader was er am haar te helpen; ze verloren elkaar
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nooit uit 't oog, en ieder kind bracht ze nader. Zoo zou ik willen,
dat ons leven werd, zoo wilde ik 't je laten zien, en als ik dan m'n
bootie stuur met den Grooten Stuurman als Leider, dan breng ik
mijn telkens kostbaarder wordend vrachtje in veilige haven; ik
zal niet vergeten wat me is toevertrouwd en als we een jongen
hebben, want 't is er een, vrouwtje, dan ben ik den koning te riik".
Cor luisterde weer, meegesleept door zijn blij optimisme; zooals hii 't leven zag, zoo altiid van den bliiden kant, nooit achtend,
de minder goede zijde der din gen, kon zij niet denken. Ze voelde
bij elk kind, dat kwam, haar verantwoording grooter worden, ze
kon zich maar niet voorstellen, dat zijn verantwoordelijkheidsgevoel niet meer sprak. 't Was 't resultaat van zijn opvoeding, de
zekerheid die in hem leefde, dat alles Gods werk was.
"Ma en pa waren toch ook gelukkig met minder kinderen",
bracht ze in 't midden.
"Kindlief, neem me nou miin eerlijke opinie eens niet kwalijk,
maar er is niet de minste harmonie tusschen je ouders. Je ma
zwaait den scepter en dat is aan haar toevertrouwd, want jullie
danst allemaal naar haar pijpen, en je vader is haar dienstwillige
dienaar geworden. Vraag nu niet ten koste waarvan, want je
vader is niet gelukkig. Ik heh hem vaak gadegeslagen, in ons
engagement, bij ons trouwen, bij de geboorte van de kinderen, en
mijn sympathie gaat naar hem uit, meer dan naar je moeder; ik
wed, dat ze hem niet kent, ze deed er nooit moeite voor, die twee
staan elkaar niet nader dan op hun trouwdag".
"Vader beweert, dat ik in karakter op rna gelijk".
"Je hebt van allebei wat en daarom ben je zoo vaak aan wisseling van stemming onderhevig. Je bent nog niet koersvast, Cor,
maar ik wil je de richting aangeven, geef mij meer je gedachten,
vertrouwen is naast de liefde alles in 't huwelijk; als dat weg is,
is de kroon weg".
"Ik ben soms bang, dat je meer in mij ziet, dan ik ben, dat je
te veel van mij houdt, en je meer van mij verlangt dan ik je ooit
zal kunnen geven .... "
"Ik zal nooit, nooit genoeg van je houden, je bent mijn alles, jij
en de bengels! Ik kan m'n geluk niet op! Cor, zeg dan toch,
dat je blij zult zijn met ons kind, met onzen [ongen!"
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Hii trok haar tot zich en zij had den moed niet op dat oogenblik hem te toonen, dat ze niet na kon voelen zijn dankbaar gelukkige stemming ....
Theo's wensch werd niet vervuId; een paar weken na hun gesprek werd Cor op een nacht ziek, moest om den dokter getelefoneerd worden. Dagen aaneen lag ze afgemat neer, naar niets
verlangend dan naar rust door de uitputting, waaraan zij ten
prooi was. Na veertien dagen was ze weer op den divan in de
serre, slap en moe.
"Ze moet er uit", besliste dr. Muller, "een maand minstens de
wei in, eten, drinken en slapen, hoe luier hoe liever, en zonder
gezelschap".
Cor stribbelde tegen, maar Theo bracht haar eenige dagen
later naar een rustig gelegen pension, ergens in 't Gooi. Zijn
ouders zouden dien tiid bij hem komen, ziin moeder was echter
niet ingenomen geweest met 't plan.
"Cor kan thuis ook genezen", zei ze wat korzelig, "de tegenwoordige vrouwen kunnen nergens tegen, 't overkwam mii ook
een paar maal, maar daarom dacht ik er nog niet aan mijn gezin
nit te loopen".
"Ja, maar, Cor is nog niet sterk genoeg".
"Kom, dwaasheid, ik was soms ook zwak, dat komt weI terecht
zonder al die moderne buitengewoonheden".
Cor, prikkelbaar, was er scherp tegenin gegaan, en Theo had
moeite gehad, den vrede te helpen bewaren.
Nu, op een zomerschen Septemberdag, drie weken na haar vertrek, lag ze in 't zonnetje, voelde zich sterker en levenslustiger
worden, wachtte Theo, die tegen 't koffieuur bij haar den dag
kwam doorbrengen. Hij zou per fiets komen, en ze keek verlangend den weg af, zwaaide vroolijk met haar zakdoek, toen ze
hem heel in de verte zag naderen.
"Heerlijk, dat je er bent", verwelkomde ze.
"Ik kom voortaan met den trein, die fiets gaat me nooit gauw
genoeg," lachte Theo, haar kussend.
"Of voortaan, ik wil zeggen nog een of twee keer, want gelukkig,
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over acht dagen ben je er weer. 't Is ondankbaar, dat ik 't zeggen
moet, maar 't is thuis niets zonder jou; zelfs de kinderen zijn
anders; 't is of baby minder vroolijk kraait, Ine is telkens lastig
en als ik dan knor, zie ik ineens jouw oogen, precies eender naar
mij ziende als jij, en dan zou ik waarachtig mijn patienten met
hun kiespiin laten voor 't geen zij ziin en op miin fiets naar je toe
rennen. Moeder beweert, dat ik ongenietbaar ben, voor 't eerst
in m'n leven, zegt ze er bii, en ik geloof ook, dat ik lastig word.
Maar ze weten ook niet, dat ik je overal mis en zoek! En biecht
nu eens, heb je naar mij verlangd?"
"Dat zal ik je straks vertellen", plaagde ze, "eerst eten, want ik
heb hier altiid een reuzehonger en dan in de hei een mooi plekje
zoeken, goed?"
Arm in arm gingen ze naar binnen, druk babbelend over alles
wat Theo in die week beleefd had, genietend van elkaars gezelschap, lang tafelend, om dan in de hei, langs den boschrand, een
rustig plekje te zoeken. Theo liet zich lui vallen, om te dutten zooals hii beweerde, maar zij liet hem niet met rust.
"Plaag, als ik 't geweten had!"
"Nou?"
"Dan was ik niet gekomen".
"Je was veel te blij toen je mii zag! 0 [a, je zoudt zeggen of je
naar mij verlangd heht".
"Natuurlijk, maar als je thuis bent, zooals jij, mis je meer; in
een andere omgeving, waar je nooit samen bent geweest, is dat gemis niet zoo sterk, toch heb ik naar vandaag uitgezien, Zie je,
soms was 't me, of we weer verloofd waren, en dan trachtte ik
dat denkbeeld vast te houden, en vanavond als je weg bent, weet
ik zeker, dat ik dat weer ga doen".
Er was een vreemde klank in haar stem, zoodat Theo de oogen
opsloeg en zijn doordringende blik den haren kruiste.
"Ik blijf vannacht, ga morgen met den eersten trein terug, zeide
hij, haar vast aanziende.
Ze wendde de oogen af, zenuwachtig, vertrok haar mond.
Zijn vroolijke stemming zakte.
"Vrouwtje!" zei hij verwijtend.
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,,0, ik weet weI, dat je mij verkeerd begrijpen wilt", kwam ze
heftig, "waar 't onze verhouding geldt, heh je nooit willen luisteren. 't Klinkt je natuurliik vreemd, als ik ie zeg, dat ik zou
willen, dat 't alles, zooals 't nu is, bleef.... heel lang nog ....
Heusch, ook in je zelfbeheersching kan ik je liefde zien en waardeeren. Van dat punt uit beschouw jij onze liefde nooit. Ik heb
striid gehad in mijn verlovingstiid ... op dien oudejaarsavond ...
een striid, dien je niet begreep ... later zwegen mijn gedachten
tot ... na dit ..."
"Was de teleurstelling voor mij niet even groot, op een andere
wijze? Dacht je dat ik 't nu al vergeten was, Cor, 't was mijn
illusie. . .. een broertje voor ons tweetal .... "
Zij voelde zijn woorden als een verwijt. Niet eenmaal in de
dagen van haar ongesteldheid had hij zijn teleurstelling getoond,
en zij had geen oogenblik leed gevoeld over 't gebeurde. Toch
wist zij, dat ze beter deed, althans voor 't oogenblik, 't gesprek
in een andere richting te leiden, begrijpend, dat een dieper doordringen in zijn vraag, hun samenzijn voor dien dag bederven zou.
"Ik ben maar blij voor ons allen, dat ik zoo gauw de oude
ben geworden, 't wordt tijd, dat ik je moedertje aflos", zei ze,
zoo opgewekt mogeliik,
Hij knikte verstrooid; nog steeds tot haar opziende, seheen hij te
raden wat in haar omging.
En de niet te vermijden vraag kwam:
"Reeft 't jou dan geen verdriet gedaan, Cor?"
"N een", zei ze vastberaden, ofschoon ze wist hem pijn te doen.
Toen hij niet dadelijk antwoordde, ging ze zenuwachtig geiaagd
voort:
"Ik begriip niet, dat je je liefde afmeet naar 't aantal kinderen,
dat ik je geven zou, ik kan nu eenmaal je gedachtengang daaromtrent niet volgen".
"Daar ben ik van overtuigd, den laag-bij-den-grondschen uitleg in aanmerking nemend", klonk 't koel terug. "Ik heb je eens
gezegd, dat aIleen in volkomen overgave de vrouw, die liefheeft,
gelukkig kan wezen en dat de man haar zal liefhebben in de waardeering van die overgave. Ik weet weI, dat die denkbeelden niet
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meer passen in onzen modrnen tiid, maar mijn meening is: "alles
of niets, Cor; passie en liefde scheiden wil ik niet. Ik zou je nooit
dwingen, maar iedere weigering zou mij verder van je brengen
tot .... "
Hij voltooide den zin niet, voelend hoe zijn zelfbeheersching hem
begaf, aldoor ziende naar Cor, die de oogenmet de lange wimpers
neergeslagen, de gebruinde wang donkerder getint, een scherpen
trek om den mond, geluisterd had. En ineens trof hem de gelijkenis met haar moeder, die op dezelfde eigenaardige manier haar
mondhoeken vertrok en een oogenblik werd hij onaangenaam
beroerd door die vergelijking; dan zag hij hoe haar oogleden trilden, hoe ze snel een traan wegpinkte,
"Mag ik nu eens spreken?" vroeg ze zacht, niet onvriendeliik,
"Ik heb je straks herinnerd aan dien oudejaarsavond, je hebt
rniin strijd toen niet begrepen. In mijn verlovingstiid en daarvoor,
hoorde ik de verhouding tusschen man en vrouw bespreken,
meest op bedekte, toch niet kiesche wijze; onder mijn kennisjes
waren er, die 't tot geliefkoosd onderwerp hadden; mij heeft 't
altiid gestuit er ·op een manier over te praten, die prikkelde tot
giegelend fluisteren of geheimzinnig oogknippen. In miin verloving
dacht ik aan 't geen mij wachtte, zag ik voor mii, een plicht, waarvan de omvang mij niet te overzien leek. Vertrouwelijk met moeder
spreken, kwam niet in mij op, 't zou mii niet bevredigd hebben.
Maar op den avond, dat je boos wegliep, besefte ik, dat jij en jij
aIleen degene was, tot wien ik gaan zou, jij zoudt mij begrijpen,
je kunnen indenken wat er in mij omging als ik dacht aan ons
huweliik, aan de verandering in onze verhouding. Je begreep mij
niet. . .. ik overwon mij.... bepaalde den trouwdag.... doch
de telkens terugkeerende angst is mij een marteling.... vooral
nu
na dit."
"Spreek niet over die eerste geluksdagen Cor", viel Theo bleekwordend haar in de rede; "niet nu. . .. in deze stemming
.
't waren uren van intens geluk .... voor mij .... haal ze niet
omver".
"Dat doe ik niet, maar waar jij zooveel eischt, mag ik van jou
verwachten meerdere zelfbeheersching; 't spijt me aIleen, dat
55
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niet voor, maar na ons huwelijk, die belangriike quaestie tusschen
ons is aangeroerd.
"Neem nu b.v. 't huwelijk van Ernst en Tine", ging ze voort. "Is
dat nu zooveel gelukkiger dan 't onze? Is de band nauwer nu
Tine jaar in jaar uit er op rekenen kan, dat er weer een kind
komt? Ik yond Tine afgetobd, Ernst zelfgenoegzaam. Ik kon 't
niet uitstaan, dat hii niet scheen op te merken, dat 't spaak moet
loopen op den duur met Tines gezondheid; Kees' vrouw sehiint
er beter tegen te kunnen; maar noch daar, noch bij Tine hOO ·ik
kunnen constateeren dat de telkens terugkeerende misers van het
kinderen krijgen ook maar in 't minste gewaardeerd werd. Integendeel, de zorgen van de vrouw nemen toe, of de lichaamskrachten al of niet afnemen; ieder samenzijn toch wordt e'en last
voor haar, een drukkende plicht, dien ze vaak onwetend op de
schouders nam; aan den man is 't dus, zich te beperken, liefde
en passie te scheiden.
"Van je standpunt als vrouw gezien; ik kan 't niet, Je bent voor
mij de vrouw, dat wil zeggen, alles, lichameliik en geestelijk. Hoe
anderen 't opvatten, laat mij koud. AIleen wat de kern van ons
huwelijk raakt, heeft waarde voor mii.: Je weet heel goed, dat ik
degene was, die je er ondanks je tegenstribbelen en moeders bezwaren, weken uitstuurde. Je kunt mij dus niet verwijten, dat ik
geen oog heb voor je Iichameliik welzijn. Je bent genezen, ik kom
tot je terug in een verlangen, dat ik mij wederkeerig dacht
.
Maar je wilt niet zien, zooals ik onze verhouding beschouw, en
zooals ik je die trachtte duideliik te maken op den dag toen je mij
"
zei, dat ons kindle komen zou
"Als je den angst kende, die elk samenzijn mij geeft, zou je je
meer beheerschen. Die vrees bederft miin beste oogenblikken,
mijn verlangen naar [e, de wetenschap, dat ie komen zoudt".
.Dmdat je die angstgodachten kweekt, inplaats van ze te
overwinnen; beschouw ze als abnormaal, ze verwijderen ons,
bederven nutteloos ons leven. Je kent mijn ideeen nu .... "
"En jij de mijne", klonk 't hem stroef tegen.
"Dat wil dus zeggen, dat je van mii eischt zelfbeheersching.
Weet wat [e zegt, Cor; wanneer ik je wensch ter harte noem,
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zal ik dien in de uiterste consequentie doorvoeren. Of 't tot ons
geluk zal zijn, laat ik aan [ou over, als je je eisch toetst aan miin
opvattingen, Jij zoudt de verwijdering brengen, aan jou zou 't
zijn terug te keeren, tegemoet komen zou ik je niet".
Opstaande, liep hij voor haar uit de hei Ope Ze volgde, haalde
hem in, stak niet, zooals anders, haar hand onder zijn arm;
zwijgend liepen ze voort, voelend, dat de dag waarop ze zich verheugd hadden, bedorven was. Na korten tijd was Theo zich meester, trachtte opgeruimd te praten, zich dwingend tot een opgewektheid, die hij niet bezat. Cor hielp hem, wilde redden van de
uren, die restten, wat nog te redden viel. Toen ze, thuisgekomen,
aan tafel zaten, kwam 't dienstmeisje vragen of mijnheer bleef
logeeren.
"Neen", zei Theo kortaf, terwijl Cor, die zenuwachtig met haar
messenleggertje speelde, geen ander antwoord verwachtte.
Na tafel dronken ze thee onder de veranda, zocht Theo in 't
spoorboekje naar een geschikten trein.
"Fiets je niet terug?" vroeg Cor, om wat te zeggen.
"Nee, 't is me te gauw donker en te ongezellig dat eind aIleen;
ik ga om ruim acht uur met den trein".
"Dan breng ik je".
"Goed".
Moeizaam sleepte 't gesprek zich voort; Cor, uiterliik beheerscht,
inwendig trillend van zenuwen, maakte zich, heen en weer 100pend, druk met theeschenken; Theo geen moeite meer doende om
zijn ware stemming te verbergen, keek met een verveeld gezicht
voor zich uit. Tegen achten stond hij op, haalde zijn fiets, terwijl
Cor, haar hoofddoek omslaande, bij 't tuinhek wachtte. Stil liepen zij voort over den landweg, die naar 't kleine station leidde.
Cor wilde wat zeggen, drong met geweld haar tranen terug, durfde
niet spreken uit vrees, dat hii weten zou haar ware stemming.
Theo, nu weer opgewekt doende, gaf zijn fiets aan, liep babbelend
over de kinderen 't perronnetje op en neer, niet achtend Cors zwijgen, geen antwoord verwachtend op 't geen hii, ziin gedachten
elders, zei,
"Kom je deze week nog?" vroeg Cor, zaeht, toen de trein binnenstoomde.
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"Dat zal niet meer gaan, ik heh 't te druk",
,,'t Is de moeite ook niet waard", trachtte ze te schertsen,
"want ik sta binnenkort ineens voor juIIie neus",
Hij ging niet op haar scherts in, kuste haar op de wang, zich
snel omdraaiend, stapte hij in de coupe. Cor, bij den ingang staande, voelde dat haar zelfbeheersching haar begaf, vergeleek zijn
komen van dien morgen, 't zonnig-vriendelijke van zijn uiterliik,
met 't gereserveerde van thans. Toch naderde ze hem niet, vooruit
wetend, dat er voor vandaag niets meer goed te maken was.
't Portier werd dichtgeslagen, Theo voelde hoe een ondeelbaar
oogenblik een ijskoud handje in ziin hand rustte; dan, als de trein
zich in beweging zette, zag hij Cor gaan, zonder omzien liep ze
door 't hekje, den donkeren landweg in.
De dag, volgend op Theo's vertrek, leek Cor eindeloos. Na een
slapeloozen nacht, was ze in den morgen ingedommeld, benauwd
droomend; onverkwikt wakker geworden, kwam ze dadeliik tot 't
hesef, dat er iets onaangenaams was; moeilijk besluitend op te
staan, geen raad wetend met den dag, die voor haar lag. Ze
t.roostte zich met de gedachte, dat er 's avonds weI een brief zou
ziin, maar toen om zeven uur de postbode 't huisie voorhijging,
doorleeefde ze weer den twist van den vorigen dag, voelde weer
't overwegende van haar woorden. In arremoede ontkleedde ze
zich, ging in bed Iiggen Iezen, met geweld haar gedachten bepalend tot de lectuur. Ze verlangde naar huis, naar haar eigen
ruim slaapvertrek, yond 't opeens benauwd in de pension-kamer
met de goedkoope meubels, 't koude zeil, 't hardgroene beddekleedje en de verschoten gordijnen. En ze dacht aan alle 'comfort
thuis, aan alles wat daarginds was, aan de kinderen, aan Theo ....
En ineens voelde ze zelfverwijt over haar woorden. Maar meteen
kwam de angst boven, de angst, die haar dreef tot woorden, die
verwijdering gaven, de angst, die haar niet los liet en die zij overwinnen moest, wilde ze Theo behouden, hem, zoo muurvast in zijn
ideen. Ze zou aIleen overwinnen, ten koste van zijn liefde, die ze
niet missen kon. Ze verweet zich gebrek aan tact, in de nachteliike
stilte icder gesproken woord overpeinzend, hun verwijdering
grooter makend dan ze was; moegedacht sliep ze in.
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Tegen 't middaguur den volgenden dag stond mevrouw
Wenninck onverwacht in den tuin. Cor, uitgestrekt in een
hangmat, zag haar moeder eerst, toen deze vlak naast haar
stand, ontving har hartelijk, blij een afleiding te hebben,
"Als je 't goed vindt, bliif ik logeeren", begon mevrouw Wenninck met Cor naar binnen gaande, "ik moet morgen even naar
Amsterdam, en vandaar ineens terug naar huis. Je ziet er een
massa beter uit", ging ze voort, in een serre-stoel vallend, "maar
't is toch nog niet dat!"
"Vindt u?" zei Cor wat spijtig. 't Was bij rna nooit goed.
"Moeder Bennerna zorgt uitstekend voor je kinderen, ik zou er
nog maar een paar weekjes aanknoopen; nu je er toch de kosten
voor deedt, en je schoonmoeder zoo best alles regelt, zou ik, als ik
jou was, daar rekening mee houden, Anders is 't toch half werk".
Cor maakte een ongeduldige beweging.
"Ik denk er niet aan, ma, ik verlang iederen dag moor naar de
kinderen; 't was iets anders, toen ik zwak was, en ze mij te druk
waren; maar nu ik weer lust heb in miin bezigheden en mij hier
ga vervelen, vind ik 't heusch welletjes. Deze week uithliiven is mii
goed, maar dan ga ik ook onherroepelijk terug. Langer de zorgen
van moeder Bennema vragen, doe ik niet".
"Je moet 't zelf weten, maar als ik [ou was, zou ik am verschillende redenen, mijn plan nog een overwegen."
"Wat bedoelt u?"
"Daar zullen we aan tafel eens rustig over praten", vond mevrouw Wenninck, met een blik naar 't meisje, dat kwam
dekken.
Cor begreep haar niet, haalde onverschillig de schouders op,
bleef zwijgend den verlaten tuin instaren, terwijl haar moeder in
de slaapkamer zich wat verfrischte. Ze betrapte zich op de gedachte, dat ze liever gewild had, dat Theo's moeder was gekomen, Ze vond de intentie hartelijk, maar ze voelde altiid opnieuw,
dat haar eigen moeder haar nooit nader kwam, dat er geen natuurlijke hartelijkheid was tusschen haar beiden. Moeder Bennema zou tenminste 't verlangen begrepen hebben naar de kinderen, naar de werkzaamheden thuis. Zooiets hestand niet in de
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gedachensfeer van mevrouw Wenninck, die zou 't verwerpen als
nuttelooze sentimentaliteit. Stil zat ze tegenover haar moeder,
niet vindend den rechten toon om gezellig samenzijn te verwekken, gedachteloos haar brood kruimelend, weinig etend. Mevrouw
Wenninck liet 't zich geed smaken, treuzelde lang met 't dessert.
Onder 't voorzichtig schillen van een peer, de oogen aandachtig
op haar bezigheid gevestigd, vroeg ze als terloops:
"En wat ben je nu van plan, als je thuis komt?"
"Hoe meent u?" vroeg Cor koel.
"N ou" . . .. mevrouw Wenninck hield even op met schillen,
zag tersluiks naar Cor. "Je vroeg mij daarstraks wat ik met mijn
inleiding bedoelde. Ik wil je die duidelijk maken. Wanneer je
terug bent, ben je genezen, tenminste", hier spitste ze even de lippen, "wij houden 't er voor, en natuurliik, voor zoover wij vooruit
oordeelen kunnen, gaat 't met [ou binnen niet langen tiid weer
denzelfden weg op".
"Ma, ik wil niet!" ....
"Wees nou eens niet heftig Cor, en laat mij tenminste uitspreken. Ik heb heel goed aan je gemerkt, dat je 't niet betreurt, dat 't
anders is geloopen dan Thea 't wenschte. 't Broertje mag gerust
nog wat op zich laten wachten. Wat dat aangaat, kan ik volkomen je gevoelens deelen. Jij kwam ook belachelijk kort na de geboorte van Dolf, maar tusschen jou en Suus liggen viif jaar".
"Wat wilt u daarmee zeggen? Ten koste van de liefde, koop
je je lichamelijke vriiheid, een andere weg is er niet .... "
"Kindlief, hoe heb ik 't nou met je? Enfin, [o bent nu eenmaal
in een omgeving terecht gekomen, waar de begrippen van een
vijftig jaar terug nog gangbaar zijn, en ik kan je dus niet kwalijk
nemen, dat je niet weet, wat iedere moderne jonge vrouw je zou
kunnen vertellen. De groote gezinnen gaan de mode uit, maar de
goede verstandhouding tussehen man en vrouw, behoeft er niet
onder te Iiiden".
"U liikt Annie Greve weI, die begon ook met raadseltjes opgeven,
sehold mii voor even onnoozel, als u doet. Nee, ik ben gelukkig
niet op de hoogte van wat u zegt en 't is betel' dat u mij buiten
die dingen laat, ze interesseeren mij niet."
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"Jammer genoeg, want als je luisterde, zou je je verstand gebruiken en ik heb 't goede met je voor. Tact is in 't huwelijk alles;
denk je dat ik niet begreep, waarom Theo van de week's avonds
weer terug was? Hij houdt mij voor minder slim dan ik ben. Zijn
geijkte begrippen houdt hij zijn leven lang; 't is jammer van den
man, want hij heeft veel goeds. Maar wanneer jullie verhouding
Iijden gaat onder die conservatieve beginselen, dan is 't jouw
plicht met overleg tegemoet te komen, zoodra er gelegenheid voor
is. Je man is gelukkig met je, je hebt twee lieve kinderen, later, als
ze grooter zijn, kan 't vurig verlangde broertje zijn intocht nog
doen. In mijn huwelijk ging 't anders, je vader kende mijn wensch,
bewaarde als van zelf sprekend den afstand, en ik kan niet zeggen,
dat onze goede verstandhoudinger ond-er leed. Theo is minder
verstandig, daarom .... "
"Genoeg, rna!" hernam Cor, met hoogroode kleur, "ik begrijp
niet hoe u over iets dergelijks spreken durft; als Theo· u
hoorde .... "
"Maar die hoort mij nu niet", ging mevrouw Wenninck onverstoorbaar voort, "en jij praat als een onverstandig kind; roei jij
maar stroom-op, je legt toch 't Ioodie, ,,'t Tafeltje-rond", waar
mevrouw Bennema met zooveel trots op terug ziet, gaat als voorbeeld de heele familie Iangs en onderwijl zijn de vrouwen de dupe,
Wanneer jij zoo voort wilt gaan als Tine van Ernst .... 0 [a, weet
je, dat die geopereerd moet worden?" voegde ze er handig tusschen, ,,'t was te voorzien, vijf kinderen in zes jaar; Leiden in
last natuurliik, de drie oudsten komen als jij thuis bent, bij je
schoonmoeder."
"En u wilde mij nog weI hier laten."
"Nou ja, chacun pour soil Tine doet toch eerst een rustkuur,
ze was te zwak om die reis te doen; ze wordt over een maand
pas geopereerd. J e ziet alweer.... Maar enfin," ging ze voort,
van onder haar wimpers Cor beglurend, ziende, dat 't laatste
nieuwtje haar trof, "wat mij betreft, als ie 't zoo opneemt, dan
moet je 't voor je zelf maar weten. Ik zal 't onderwerp voortaan
angstvallig vermijden. Ga je mee naar Amsterdam, morgen, ik
wou eens kijken bij Hirsch, en je zult toch ook weI wat nieuws
noodig hebben?"
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"AIs 't niet te lang duurt, dat gewinkel van u, dan had ik weI
lust. Ik geloof, dat ik voor veel gedraai door de stad nog niet
sterk genoeg ben."
"En we zijn weer zoo flink," spotte haar moeder.
"Ik ben 't eenvoudig ontwend, ik vind winkelen altiid vermoeiend, maar ais ik u er een genoegen mee kan doen, dan ga ik
mee, Iaat Theo er dan maar buiten, 't geeft anders gezeur voor
niets, hij vindt 't natuurlijk niet goed."
De avond verliep onder het babbelen over toiletzaken en 't spelen van patiences door mevrouw Wenninck.
Cor, in een peignoir, lag Iusteloos in haar stoel, volgde 't spel, nu
en dan een woordje meesprekend of een wenk gevend. Haar gedachten waren bij 't geen haar moeder omtrent Theo had verteld.
Ze zag 't [onge vrouwtje voor zich, zooals ze er uit had gezien
toen ze voor 't eerst bii haar op bezoek was. Toen was 't al een
afgetakeld vroeg-oud schepseltje. En nu datI Ernst, evenals mevrouw Bennema, zouden berusten in Gods wil, als de operatie
mislukte, en als Tine genas, was er een jaar later weer een kind,
omdat 't zoo beschikt was, yond Cor bitter. Geen oogenblik zou er
aan gedacht worden, dat zelfbeheersching 't kwaad kon voorkomen. 't Waren er geen menschen voor, 't was roeien tegen
stroom-op, om 't onderwerp aan te raken. Een verkeerd begrijpen
als bij Theo bracht je voor een berg moeite, bezwaren en onaangenaamheden. Ze zag naar haar moeder, yond haar, ondanks
't grijze haar, nog altijd een elegante, appetijtelijke vrouw. Die
had zich weten te sparen, had haar verstand laten spreken, altiid
en overal, zooals haar leus was. Was haar raad verkeerd? Wat
zou 't zijn, als ze thuis was? Of een terughoudendheid, die tot verwijdering leidde van Theo's kant, of een toegeven van den haren,
en de kans door mevrouw Wenninck geopperd.
Ditmaal was ze spoedig hersteld geweest, Tine moest haar
een waarschuwing zijn, Als ze, zooals haar moeder voorspelde, list
gehruikte, zou ze stilzwijgend winnen, wat met woorden niet
bereikt werd. Theo zou er niet minder gelukkig om zijn en de
angst, die haar nu nooit losliet, zou vanzelf verdwijnen. Zoomin
als in haar moeders huweliik, zou 't hier gemerkt worden, dat
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had haar moeder immers uitdrukkeIijk op den voorgrond gesteld.
Later, over een paar jaar, zou ze nog weI een kind willen hebben,
als de kleintjes minder zorg gaven; dan ook zou de komst van
een broertje allicht nog meer gewaardeerd worden. Zoo peinzend
began Cor zich op te dringen dat de door haar moeder geopperde
idee nag zoo kwaad niet was. Ze vroeg zich niet af, of 't verkeerd was dien weg in te slaan, ze dacht aIleen, dat ze haar angst
tot zwiigen kon brengen; de kans, dat Thea ooit zou weten, achtte
ze uitgesloten; en ze zou tach oak maar tiideliik haar toevlucht
nemen tot wat haar ten dienste stond. En was 't, op den keper
beschouwd,. niet Theo's eigen schuld? Had hij niet altiid iedere
gedachtenwisseling over hun verhouding moedwillig tot zwijgen
gebracht, geen andere meening erkennende dan de ziine, geen rekening houdend met wat zij billijkheidshalve vroeg? 0 [a, hij had
zelfbeheersching beloofd, maar ten koste waarvan? Hij had 't er
immers bij voorspeld? Zoo gaf zij voedsel aan haar gedachten,
bracht haar goweten tot zwijgen, telkens nieuwe lichtpunten vindend am haar voornemen te sterken.
Mevrouw Wenninck, quasi verdiept in haar geliefkoosd patience, begreep Cor's gedachtengang te goed, dan dat ze zich er
in mengen zou; ze wist, dat haar woorden doel hadden getroffen,
was nog niet vergeten Cor's gelatenheid en stil verdriet van den
laatsten keer. Was 't niet zonde en jammer, dat Cor's jeugd en
gezondheid opgeofferd zouden worden aan wat. zij in stilte "de
Bennema-manie" noemde?
Voorloopig zou 't geslacht nog niet uitsterven, ook zonder Cor's
hulp, Met zulke behoudende menschen moest je nooit openlijk
den strijd aanbinden. Cor was aan 't verliezen, dat had ze zander moeite begrepen, zii, die toch al de vreemde eend in de biit
was, hemelsbreed verschilde van de heele omgeving, waarin ze
door Theo geplaatst was. Ze had 't oogenblik geschikt geacht, nu
ze Cor's striid vermoedde, nu Theo's houding de gedachte aan een
twist in haar wakker had geroepen, al had hij haar tot vragen
den pas afgesneden. Trouwens, zoo was 't oneindig verstandiger
overlegd geweest....
Ze stond op, ruimde de kaarten weg, stelde voor tiidig ter rust
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te gaan, bleef, op den rand van Cor's bed zittend, een napraatje
houden. Voor 't eerst, sinds jaren, was 't onderhoud tusschen
moeder en dochter vertrouwelijk.

HOOFDSTUK V.
Und Liebe, die man vergessen will,
Die wird wie ein schiichternes Kind so still.

Een vroolijk wijsje neuriend liep Theo zijn spreekkamer op en
neer, zocht zijn instrumenten bijeen, keek op ziin horloge,
waschte zijn handen onder den fontein. 't Eigenlijke spreekuur
was nog niet afgeloopen, maar't was dien dag niet druk geweest.
Hij had anders niet te klagen, had den naam een goed tandarts
i.e ziin, zag van jaar tot jaar zijn praktiik toenemen. 't Liep hem
mee, dacht hii, al wandelend zijn handen drogend, in zijn vak,
zocwel als in zijn gezin, N a 't gesprek met Cor had hij de eerste
dagen tegen haar terugkomst opgezien, vast besloten zich te houden aan wat ze hem als eisch gesteld had. Kalm, zonder innerlijke
bliidschap had hij haar ontvangen, toen ze eerder, dan hij verwachtte, thuiskwam. Ze had hem echter niet getoond, dat zijn
koele ontvangst haar eene teleurstelling was, haar deed zien, dat
de moeilijkheid hem opnieuw te winnen, even groot was als ze zich
aIleen zijnde, voor had gesteld. Uiterlijk rustig nam ze de dagelijksche plichten weer op, doende of er niets gebeurd was, langzaam hem omstrikkend door de hekoring, die ze wist, dat voor
hem van haar uitging, als ze zich geheel gaf aan haar gezin.
Theo voelde 't behagelijke van haar weer thuis-zijn, ging weer
vergeliiken 't huishouden zonder en met haar, en hem ongemerkt
gadeslaande, voelde Cor, dat ze stap voor stap won. Een vluchtige streeling van haar hand, als ze langs hem ging, een onverwacht intiem knikje, als hij over haar aan tafel zat, het noemen
van zijn naam, als ze met de kinderen babbelde, waardoor hij mee
moest leven in de atmosfeer van den huiseliiken kring, al die
kleinigheden saamgenomen, deden zijn voornemens wankelen.
Toch bleef hii lang sterk in ziin overtuiging, dat aIleen standvastigheid van zijn kant Cor de oogen zou openen,
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Dan, als hij na wekenlangen striid haar opnieuw naderde, gaf
ze zich, zonder de koude gereserveerdheid die hem vroeger zoo
menig intiem oogenblik bedorven had; 't voorbiie leek hem een
benauwde droom, en in de innigheid van hun samenzijn, was
iets, wat hem terugbracht naar de geluksroes van hun wittehroodsweken.
In gedachten verloren, keek hij door 't venster, dat uitzicht gaf
op den singel. Aan den overkant zag hij Cor wandelen met Dorine
aan de hand; dichtbij 't bruggetje, waar ze stil stand om 't kind
de eendjes te wijzen, werd ze gegroet door een heer met langen
haard, die daarna zijn weg nam in de richting van hun huis.
Een oogenblik later ging de electrische schel, een klopje op de
kamerdeur volgde en de meid liet den bezoeker binnen.
"Amice! Ken Io mij nog?"
"Ver .... steeg?" aarzelde Theo.
"Juist, man, je bent er!"
"Ik kende je niet dadeliik door dien baard!"
"Zoover heb jij 't nog niet gebracht, en ik zou je direct gekend
hebben. Help me van mijn kiespijn af, als ouwe vriend ben je 't
aan me verplicht, zou ik haast zeggen."
"Ga maar zitten."
Theo nam een spiegeltje, onderzocht.
"Wij zullen plombeeren."
"Merci, daar heb ik geen geduld voor, trek maar uitl"
"Dat gaat zoo maar niet, je moet zuiniger op je kiezen zijn;
ze gaan nog jaren mee, maar je zult je een paar visite's moeten
getroosten. "
"AIs je mij billiik behandelt, vooruit dan maar. Karel," ging
bij voort, terwijl Theo zijn toebereidselen maakte, "wat ziet je
vrouw er goed uit! Ze is heel wat opgeknapt sedert ik haar voor
een paar maanden met je schoonmoeder in Amsterdam zag; was
ze toen ziek geweest?"
"Ja, maar je kunt haar onmogelijk in Amsterdam gezien
hebben, want daar is ze niet geweest."
"Hoe heh ik 't nou met je'? Als ik haar niet herkende, zou ik
me toch in je schoonmoeder niet vergist hebben. Bovendien liep
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ik met miin ziel onder mijnarm in een stille straat, en je weet,
ik heb oog voor knappe vrouwen; of ze op dat oogenblik gezien
wilde worden, laat ik in 't midden, maar toen ik voorbij was,
moest ik toch even lachen, dacht aan jouw studietiid, Weet je weI,
dat we je "de weesvader" noemden, omdat ie dweepte met een
groot gezin. Theorie en praktiik, dat zie je alweer!"
"Ik begrijp je gedachtengang niet best. Ik zou nog een groot
gezin willen." Theo werd stug, vond den toon van ziin bezoeker,
die nooit ziin "iritieme" was, te familiaar.
"Dan had je schoonmama zeker de "deskundige" geraadpleegd,
waar ze juist den stoep afkwamen, toen ik ze in 't oog kreeg."
Theo werd niidig, bedwong zich echter, zei kalm: "Je moet
je vergissen, Versteeg, - je veronderstellingen zijn onmogelijkheden en nogal compromittant voor mevrouw Wenninck. Als ik [ou
was, zou ik voorzichtiger zijn en minder pertinent in mijn beweringen.',
Versteeg, in plotseling besef zijn neus voorbii gepraat te hebben, in stilte ziin conclusies trekkend, haalde de schouders op,
vond 't raadzaam toe te geven; op stuk van zaken kon 't hem niet
schelen.
"Je zult 't bij 't reehte eind hebben," sprak hij, "de geliikenis
kan frappant geweest zijn, en als je eenmaal denkt iemand te
herkennen, ga je je verbeelden, dat 't zoo is."
Er werd lang gezwegen. Theo nam den patient onder handen,
waardoor vanzelf een gesprek onmogeliik werd; verdiepte zich
in zijn werk, sprak daarna bii 't afscheid nog een enkel luchtig
woord.
AIleen gelaten, bleef hij peinzend staan, voelde ineens dezelfde
onaangename gewaarwording als op 't oogenblik, toen Versteeg
beweerd had, Cor gezien te hebben. Hii trachtte onmiddellijk 't
wantrouwen, dat de woorden gewekt hadden, tot zwijgen te brengen, maar de twijfel, eenmaal wakker geroepen, fluisterde hem
dingen in, die hii, als onwaardig, trachtte te verwerpen. Was 't
dezelfde kamer, waarin hij stond, waarin hij nog geen uur geleden ziin nieuw geluk overdaeht had? Zijn sehoonmoeder was bij
Cor geweest. . .. waarom, als ze samen naar Amsterdam waren
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gegaan, hadden ze dit feit verzwegen? Och, natuurliik, omdat hij
't niet goed zou hebben gevonden, dat Cor, pas hersteld, al een
vermoeienden dag op touw had gezet. Dat zou 't ziin, e:n voor de
rest had Versteeg zich vergist, 't was altiid een vreemd heer geweest! Maar, hij voelde, dat hij zich suste met redeneeringen, die
bij niet meer geloofde
dacht aan hun twist .... zijn heengaan .... Cor's eischen
haar onverwachts thuiskomen ....
h.aar totaal veranderde stemming ....
Hij stampvoette. "DiLt niet .... 't kan niet," sprak hij half luid.
Hij durfde niet doordenken, ging naar zijn werkplaats, kon niet
werken, omdat 't fluisteren van den twijfel hem vervolgde, verwenschte Versteeg's bezoek. Gejaagd liep hij op en neer, met moeite
7;ijn kalmte terugwinnend, zich verwijtend ziin wantrouwen zonder anderen grond, dan wat los daarheen geworpen woorden
van iemand, dien hij nauwelijks meer kende; en na korten tiid
bereid zich schuldig te voelen door zijn argwaan, kwam hij rustig
beneden, toen 't etenstijd werd.
Maar aan tafel werd hij al stiller en stiller. Cor, tegenover
hem, sloeg hem ter sluiks gade, onderwijl babbelend met Ine,
terwijl baby in den tafelstoel lawaaiig met den lepel op 't tinnen
bordje sloeg. Even, toen Versteeg haar passeerde, en ze gezien
bad, dat hij de richting van haar waning nam, was een angst
in haar wakker geworden, had ze gedacht aan 't oogenblik, waarop hij haar gezien had, maar ze stelde zich dadeliik gerust. Eerstens zou hij 't allang vergeten hebben en ten tweede was de
mogeliikheid zoo goed als uitgesloten geweest, dat hij wist, waar
ze vandaan kwamen; ze liepen al een eind de straat in, toen ze
gemeend had, dat hij haar in 't oog kreeg. Bovendien zou hij
toch kiesch genoeg zijn niet te zinspelen tegenover Theo op dingen,
waarover men nu eenmaal beter deed te zwijgen; een gentleman
voelt datI Theo's stil-zijn was niets ongewoons, als hij werk had,
of moe was. Toch vroeg ze:
"Hadt je 't druk?"
"Neen, maar ik heb veel werk vanavond."
"Begin dan vroeg, dan hebben wij nog een uurtje voor ons

beidjes."
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Ze lachte hem ongedwongen toe, zoodat de stem in hem zweeg,
en hii, ziin onwaardig wantrouwen betreurend, haar hartelijk
kuste, even de kinderen aanhaalde en dan naar boven ging. Cor
ontkleedde 't kleintje, beloofde aan Ine, dat ze helpen mocht; met
ernstig, gewichtig gezichtje, overtuigd van haar nuttig-zijn, gaf
't kleine ding de poeierdoos, de luiers, 't nachtponnetje, aangemoedigd door Cors gekeuvel. Dan gingen ze in optocht nog even
naar pappi, werden daarna in hun bedjes gelegd. Haar werkmand nemend ging Cor stil op Theo's kamer zitten, zoo zacht
mogeliik zich bewegend, om hem niet te storen. Hii was er aan ge"rend, dat ze bij hem zat, als hij werkte, yond 't gezellig, haar om
zich te zien. N u echter irriteerde hem haar nabijheid, bracht haar
tegenwoordigheid de ongewenschte gedachten naar voren, Hij
Jiep onnoodig dikwiils heen en weer tusschen ziin kamer en 't
zijvertrekje, waar zijn werkplaats was. Dan eindelijk zich niet
kunnend bedwingen, begon hii:
"Versteeg was bij mii, herinner jij je hem nog? Hij was nogal
een intieme van Dolf."
"Jawel," zei ze onverschillig, terwijl ze een schaar zocht in 't
mandje, naast zich.
"Mijn sympathie had hij nooit; 't was altijd een rare Chinees; hii
beweerde bij hoog en laag [ou met ie moeder in Amsterdam gezien
to hebben."
Theo's hart bonsde, terwijl hij, Cor niet uit 't oog verliezend,
de laatste woorden sprak. Hij zag haar hand trillen, haar mond
zenuwachtig vertrekken, en eensklaps vastbesloten, ging hij
recht op 't doel af.
,,'Vas je in Amsterdam, vrouwtje?"
"J a," klonk 't zacht.
"Waarom verzweeg je dat voor mij, vindt je dat nu aardig?"
Cor werd zich weer meester, zag nog een mogeliikheid tot redding, beseffend, dat, bii mislukking, ze alles verliezen ging.
.Dch, je zoudt 't niet goed gevonden hebben, zoo vIak na mijn
ziekte, ma drong aan .... moest inkoopen doen .... je weet hoe 't
dan gaat .... "
"En verder?"
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"Verder? ... ging rna naar huis en ik naar Baarn terug."
"Nee, ik bedoel, wat deedt je nog meer in Amsterdam, nadat
jullie inkoopen hadden gedaan?"
"Teaen! Wat zijn de mannen toch nieuwsgierig," lachte ze in
een laatste poging tot schertsen.
Theo stond voor haar. Heel haar houding bewees hem, dat
ze hem iets verhorg, dat 't vreeselijke, dat zich aan hem opdrong,
en dat hij van zich wilde werpen als de loode last, die 't beste in
hem verpletteren zou, vasten vorm aan ging nemen.
"Cor," sprak hij, en zijn stem klonk heesch, "Cor, zeg me, dat 't
niet waar is, wat die vent me verteld heeft, zeg me dat je niet
was bij.... bij zoo'n wijf!"
Hij greep haar bij de polsen, dwong haar op te staan.
"Zie mij aan, vrouw," ging hij voort, toen ze doodsbleek, met
neergeslagen oogen, niet eens moeite deed zich los te maken.
"Zweer me, dat je niet in staat bent geweest tot zooiets, dat
je niet in staat bent, 't beste in mij te dooden, dat 't niet alles,
allos leugen was... .. j e liefde. . .. j e toenadering , . .. j e kussen!"
Hij liet haar los, leunde tegen de tafel, een oogenblik de oogen
sluitend. Cor, in haar stoel teruggevalIen, zag tot hem Ope Jaren
ouder leek hij haar, zooals hij vocr haar stond, met kracht dwingend zich meester te worden, wachtend in uiterste spanning tot
ze spreken zou; ze wist, dat ze hem verliezen ging .... besefte
eensklaps in felle pijn wat ze hem aandeed.... zag geen
redding ....
"Theo," probeerde ze, .Juister naar me, 0 eens maar, eens.... "
Haar stem bracht hem tot bezinning. Een oogenblik slechts
ontmoetten hun blikken elkaar, dan was 't Cor, die de oogen neersloeg voor wat ze las in de zijne.
Wanhoop, minachting streden er om den voorrang. Ze wist"
dat 't mooiste in zijn leven sterven ging, dat niets weren kon zijn
hopeloos verdriet.
"Theo, ik smeek je, kom tot je zeIf, Iuister," begon ze weer in
een laaste poging hem te naderen. Hij Iachte ruw.
"Zwijg!" gobood hii, ,,ieder woord van je is Ieugon.... laat me
aIleen, Cor
ik kan je niet meer zien .... ik wil niet .... gao
~Teg dan toch!
"
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Ze stond op, ging met gebogen hoofd. In de donkere huiskamer viel ze op de divan, bleef er liggen, hoorde Theo den trap
afkomen, de voordeur dichttrekken. Dan schelde ze, vroeg de
meid haar thee te brengen op haar slaapkamer, zei, dat ze hoofdpijn had, ontkleedde zich, bovengekomen, als in een droom, zag
zich voor de toilettafel zitten zonder bewust te zien, kwam eerst
tot zichzelf, toen ze 't koele kussen voelde. En in helder denken
nu, stond alles haar voor den geest. Ze besefte nu volkomen, wat
ze verloren had. N a haar thuiskomst hem naderend, had ze gevoeld hoe moeiliik hij te winnen was, hoe langzaam zijn fiere
wil zich boog, Hij was haar niet tegemoet gekomen, en bij haar
toenadering had hii genomen als vanzelf sprekend, alsof zijn
overwinning de natuur1ijkste zaak van de wereld was.
In ontzettende duidelijkheid begreep ze den slag, dien ze hem
had toegebracht. Hij zou zijn verdriet dragen, te boven komen, in
de eerste plaats door zijn geloof, doch juist die beginselvastheid,
zijn dikwijls hard dogma, zou de muur ziin, die hen gescheiden
hield. In zijn oogen was ze een gevallene, een, die Gods heiligste
wetten geschonden had. Hij zou iedere toenadering afwijzen, aIle
berouw leugen noemde, omdat zijn vertrouwen dood was, te niet
gegaan, op 't oogenblik dat ze schuldbewust voor hem stond.
Hij zou nooit erkennen, dat ze gesuggereerd was geweest door
wat haar moeder haar had opgedrongen, dat ze ieder andere
gedachte verbannen had bij de wetenschap, dat ze haar angst
kwiit zou zijn, die haar belette zich te geven, in volkomen overgave, zooals hij 't wilde.
Hoe waren de laatste weken geweest voor hem, voor haar!
0, weI donker moest 't in hem zijn nu hij in zijn eerste wanhoop alles leugen noemde, nu iedere herinnering uit die dagen
hem een marteling worden zou! Waar zou hij heengegaan zijn?
Naar zijn moeder? Ze verwierp 't denkbeeld dadeliik. AIleen
zou hij blijven, zijn smart opsluiten, niemand een kiik gunnen
in wat in hem omging, zijn moeder sparen, haar de illusie laten,
dat hij gelukkig was. Ze nam zich voor hem te helpen, als bii
zwijgende afspraak den schiin te bewaren; geen mocht zich mengen in hun strijd. En er zou een dag komen , . .. 0, 't moest, 't
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kon niet alles voorbij zijn.... Ziin geloof sloot toch ook schuldvergeven in.... 't gedane was toch goed te maken.... samen
zouden ze opnieuw 't leven opnemen.... ze zou 't vertrouwen
terugwinnen. Ze vroeg 't zich in wanhoop of 't ooit zou kunnen;
de wond was geslagen, de tiid zou helen. . .. er was iets, dat geen
nieuw leven ooit herstellen kon , . .. 't gebroken vertrouwen! ....
Zich pijnigend, doorleefde Cor weer al hun geluksjaren, zag
ze kleine tooneeltjes uit hun intiem-huiselijk leven, dacht ze aan
den middag, toen ze, thuiskomend, hem bespied had met de
kinderen. Iederen dag had hij gegeven nit den sehat van zijn
liefde, zooals hij 't beloofd had op hun verlovingsdag. Ze had 't
geluk genomen, als vanzelf sprekend, niet eens altiid waardeerend ziin toewiiding, en meedoogenloos had ze vertrapt wat haar
gegeven werd, in de zorg voor zichzelf, in haar angst, dien ze
gevoed had, inplaats van overwonnen. Als een kind had ze zich
laten bepraten, had ze geluisterd naar de vrouw, tot wie haar
moeder haar gebracht had, die in haar oogen rijp en ervaren,
gezegd had, 't beste met haar voor te hebben. N og eens had ook
die gewezen op wat ze pas achter den rug had, op Tine's toestand .... en ze was bezweken, jong als ze was, nog niet koersvast
genoeg, zooals Theo 't uitdrukte, om altijd aIleen den weg te vinden. Nu zou ze de vaste hand moeten missen, die 't bootje stuurde .... een wrak werd hun scheepje. Ze zag weer zijn oogen lichten,
hoorde zijn sonore stem, woorden sprekend, vol illusie, over 't
broertje, dat komen zou ....
In doffe smart lag Cor stil, hoorde 't eene uur na 't andere
slaan; eindelijk, tegen twaalven, ging de voordeur open, tikte
"t knipje van de tochtdeur, hoorde ze voetstappen op den trap.
Ze hield zich slapend, zag, door de oogleden glurend, Thea binnenkomen, 't kaarslampje met 't roode kapje hulde de kamer in
gezellig aandoende schemering. Onhoorbaar trok Theo ziin laarzen uit, wond zijn horloge op, starend naar Dorine, die, de
.armpjes boven 't hoofd, de knietjes blootgewoeld, rustig ademend
neerlag. Hij dekte haar toe, boog zich over 't bedje. 't Kind werd
wakker, Iachte hem tegen.
"Water, pappi."
56
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Hij ging naar de wasehtafel, haalde een glas water, liet haar
drinken.
"Mammie slapen?"
"Sst! Ja, mammie slaapt."
"Mammie zoentjes geven?"
"Morgen, als Ineke zoet gaat liggen."
't Kind gehoorzaamde, en hij streelde 't donkere kopje, kuste
't ronde wangetje, de mollige armpjes; "sehat, lieveling", hoorde
Cor hem zeggen,
De beving in ziin stem deed haar 't hoofd dieper in 't kussen
verbergen, om 't niet uit te snikken, niet te verraden haar wakker ziin, Nog even ging hij naar baby, dan, 't kaarslampje aehter
't seherm plaatsend, begaf hij zieh ter ruste. Onbewegelijk lag
Cor, tellend de uren van den eindeloozen winternaeht.

Nieuwe Onderwijs-politiek.
DOOR

H. J. VAN WIJLEN.

Men misbruike de school niet. Deze klip zal
men voorbij kunnen zeilen, wanneer men zooveel
mogelijk de school laat aansluiten aan het huisgezin; het huisgezin is vanzelf genoodzaakt de
maatschappelijke ontwikkeling te voIgen.
WOLTJER.

In Nederland wordt op het oogenblik een groot werk gewerkt.
Er worden nieuwe banen gezocht; een stuk cultuurhistorie waarschijnlijk afgesloten, een nieuw geopend. Hoogst belangwekkend

is deze periode voor ons vaderland en voor de geheele beschaving;
voor de schoolwereld ten onzent; naar wij vermoeden, ook voor
die van andere landen. En het zou ons niet verwonderen, als de
mannen van zoo uiteenloopende riehting, die als Staatscommissie
voor het onderwijs deze maanden in onze residentie vergaderen,
zoo zeer kwamen onder de bekoring van de hoogheid van hun
taak, dat zi], alle kleiner belang vergetend, er in slaagden een
weg te vinden en te openen niet aIleen van vrede, maar ook van
hoogen bloei voor de Nederlandsche scholen.
Na den bloeitiid der 17de eeuw komt over ons land de 18de
eeuw. In de 17de eeuw heeft Nederland een bloeiend lager
schoolwezen, veel hooger dan de omringende landen. De Overheid
waakt er over. Geen school wordt geopend zonder haar vergunning; die vergunning hield, voor den onderwijzer, het bewijs van
bevoegdheid in. Die vergunningen bevatten ook zekere voor-
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waarden: waarborgen. Ook gaf zij soms subsidies. Eindelijk liet
zij toezicht houden op de scholen. Maar zelf lagere scholen oprichten deed zij niet. Die kwamen op uit het leven en moesten zich,
wilden zij blijven bestaan, wel aansluiten aan de regelen van de
overheid en aan het leven van het yolk. "De bepalingen betreffende
de leervakken, de schooltiiden, 't schoolgeId, de vacantien, enz.
gingen echter voor aIle scholen van haar uit." 1)
Toen kwam het verval der 18de eeuw; ook het lager onderwijs
ging achteruit. Er was weI een school, die opkwam uit het maatschappeliik leven, maar die school bood geen waarborgen meer voor
goed onderwijs. De ontevredenheid over de scholen komt op,
neemt toe. De genootschappen schrijven prijsvragen uit voor verbeteringen in de "gemeene of openbare, vooral de Nederlandsche
scholen, ter meerdere beschaving onzer natie", en dergelijke. Doch
met vragen komt men er niet.
Lag echter de oplossing niet voor- de hand? Indien de waarborgen eischende Overheid zelf het onderwijs ter hand nam,had men
dan niet als met een tikje van de tooverroede, een grooten waarborg, omvattende aIle kleinere en lagere. De Overheid had macht
en geld. Zij zou zelf scholen oprichten, onderwijzers aanstellen
en ontslaan, het doel omschriiven, den algemeenen omvang der

leerstof aangeven, en onmiddellijk door haar ambtenaren toezicht
oefenen. Nu moest het good worden. Van het resultaat dier hoogst
eenvoudige oplossing van een tegen 't jaar 1800 zoo moeiliik schijnend vraagstuk, heeft ons land nu ruim 100 jaar geprofiteerd.
En nu, na die 100 jaar praktijk, schijnt het vraagstuk toch nog
lastiger dan het in 1800 leek, wat zeg ik, is men bezig de toen gevonden, hooggeloofde oplossing als onvoldoende op zij te schuiYen, en te zoeken naar een betere.
Den gang van dat droef verloop wil ik kort verhalen.
Maar eerst, bii wijze van tegenstelling, ter verduidelijking het
licht laten vallen op de geschiedenis in een ander land.
In Duitschland.
1) vVoltjer, Wat is het doel? p. 69.
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In 1763 krijgt Pruisen zijn algemeene overheidsschool, dan
geeft Frederik de Groote zijn land het Allgemeine Landschulreglemente En de geest van dit oude reglement is nog haast onveranderd de geest der Duitsche schoolwetten ten jare 1914, dus 150
jaren na dato. Duitschland is het land der Overheidsschool. Biizondere scholen zijn er haast niet. En aan gelijkstelling van bijzonder en openbaar onderwijs denkt geen enkele Pruis.
Hoe komt dat?
Dat komt, doordat de Duitsche schoolwetten nauwlettend hebben toegezien niet maar op een hoog-ideeele waarborg, product
van hooge, hoogwijze politiek, maar op waarborgen, die, opkomend
nit de practijk van het leven, ook pasten op het leven van het yolk
en door het yolk werden aanvaard en de conscientie toespraken.
Want ook het yolk vraagt waarborgen in de school. Het gezin
heeft bewust of onbewust zijn beginselen van opvoeding en op dat
stuk zoekt het in den onderwijzer een man, dien het volkomen vertrouwt. Dat is zijn recht, dat is het recht van den vader. En dat
recht heeft de Duitsche wetgever verstaan, en erkend, en uitgesproken, en gezocht.
Over den omvang van het onderwijs denkt noch spreekt men nu
eenmaal onder het gewone volk. Dat moeten de heeren weten. Een
yak meer of minder, daar let niemand Ope Ook om de zoogenaamde verstandelijke vorming komt bii de groote massa geen ziel in
verzet. Men mag eens klagen over te veel geheugenwerk, maar de
onderwijzer is eenmaal man van vertrouwen, vooral in Duitschland, waar, gelijk men weet, zijn plaats heel wat hooger is dan
o.a. in het vrijgevochten Holland. Maar wat het yolk weI voelt, dat
is de religieus-zedelijke vorming. Welnu, te dien opzichte hebben
de Duitsche regeeringen in de eorste 100 jaar - reken van
1765 tot 1880 - altiid zich wel gewacht, de geesten te prikkelen.
Integendeel, als een behendig koopman wisten zij alle ergernis te
voorkomen en sloten hun zorgen zich aan bij de sluimerende of
wakende onder het yolk levende gedachten.
De school was Konfessionsschule. Ieder mensch had zijn religie,
niemand was zonder, een enkele Dissident uitgezonderd: ook de
school had haar religie. En naar de groote splitsing sticht de
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Overheid haar Evangelische en haar Roomsch-Katholieke scholen. Maar in beide is de Overheid baas. En zij aIleen. WeI erkent
zij allerlei kleine afwijkingen - b.v. bij de verovering van Hannover door Pruisen in 1866 - maar de Staat blijft opperheer; hij
deelt de lakens uit. Wil een kring een eigen school stichten, dat
mag, maar hij moet zelf de kosten dragen en het doen naar het
Staatsmodel. Dat Staatsmodel is goed en de eenige vrijheid op dat
gebied is, dat men precies mag nadoen, wat de Staat op zijn scholen doet.
De Wurtembergsche wet van 17 Augustus 1909 zegt b.v.: Ein
nur den Unterricht der Volksschule vertretender Privatunterricht musz von einem von dem Oberschulrat fur befahigt erklarten
und zum Privatunterricht ermachtigten Lehrer erteilt werden.
Die Kinder, welche einen solchen Privatunterricht erhalten, sind
zu den periodischen offontlichen Priifungen in der Volksschule
regelmaszig beizuziehen.
En in het Allgemeine Landrecht, Teil II, Titel 12 (Pruisen,
1794) staat reeds:
Wer eine Privaterziehungs- oder sogenannte Pensionsanstalt
errichten will, musz bei derjenigen Behorde, welcher die Aufsicht
tiber das Schul- und Erziehungswesen der Orts aufgetragen ist,
seine Tiichtigkeit zu diesem Geschafte nachweisen und seinen
Plan, sowohl in Ansehung der Erziehung als des Unterrichts, zur
Genehmigung vorlegen ....
Auf dem Lande und in kleineren Stadten, wo 6ffentliche Schulanstalten sind, sollen keine Neben- oder sogenannte Winkelschulen, ohne besondere Erlaubnis, geduldet werden.
WeI bestaan in vele Staten iets zachtere bepalingen, maar het
bliiven in den waren zin bijzondere scholen, iets heel biizonders,
Haar getal is dan ook uiterst gering.
Maar dat heeft zijn oorzaak. Die noemde ik reeds. En zij ligt in
de wetgeving.
Die offentlichen Volksschulen sind in der Regel so einzurichten, dasz der Unterricht evangelischen Kindem durch evangelische Lohrkrafte, katholischon Kindern durch katholische Lehrkriifte erteilt wird (Pruisen, wet van 28 J uti .1906).
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Tot in kleinigheden wordt deze algemeene regel op de praktijk
pasklaar gemaakt.
De Overheid geeft onderwijs, zorgt voor het intellectueele, maar
in het religieuse voegt zij zich ernstig en ijverig, men zou haast
zeggen: teederlijk, naar de meening der ouders. Wij laten ten
bewijze nog eenige bepalingen volgen.

„Beträgt in einem Schulverbande, welcher lediglich mit katholischen Lehrkräften besetzte öffentliche Volksschulen enthält, die
Zahl der einheimischen schulpflichtigen evangelischen Kinder....
über 60, in den Städten, sowie in Landgemeinden von mehr als
fur diese eine Beschulung
5000 Einwohnern über 120, so ist . ....fur
in Schulen mit lediglich evangelischen Lehrkräften einzurichten ".
(dezelfde wet). Men bedenke bij die getallen, dat de klassen in
Duitschland gemiddeld veel grooter zijn dan in Nederland.
Beieren : Die Volksschulen sind regelmäszig konfessionelle
Schulen; bij uitzondering, bij „zwingende Verhältnisse" kunnen
er ook gemengde scholen zijn. Aan zulke scholen met een leerkracht richt zich diens Konfession nach.... der Mehrheit der
schulpflichtigen Kinder.
In grootere scholen wordt er op gelet, (namelijk in de enkele
uitzonderingsgevallen van gemengde scholen) dasz von jeder beteiligten Konfession Lehrer in entsprechender Zahl zur Anstellung gelangen (wet van 26 Augustus 1883). En het Saksisch
ontwerp bevatte het vorige jaar ook deze bepaling: „Lehrer, die
aus dem Bekenntnisse der Schulgemeinde austreten, scheiden mit
diesem Zeitpunkte aus ihrer bisherigen Stelle aus ".
De Wurtembergsche wet bepaalt ook, dat schulpflichtige Kinder de school van hun eigen konfessie moeten bezoeken (wet van
17 Augustus 1909). En over de schoollasten bepaalt deze wet:
Sinkt die Zahl der Angehörigen des Konfession dauernd unter
die Zahl von 60 Familien herunter, so ist die Gemeinde nicht
mehr verpflichtet, die Volksschule der Minderheitskonfession aus
örtlichen Mitteln zu unterhalten.
In Oldenburg (wet van 4 Februari 1910) moet voor reeds 25
kinderen een andere Konfessionsschule opgericht worden.
Ook opent de wet den ouders de gelegenheid vrijstelling te
-
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vragen van het godsdienstonderwijs, ingeval zij van afwijkende
konfessie zijn. Hetgeen echter niet leiden mag tot algeheele verwaarloozing van dit onderwijs. Elk kind moet godsdienstonderwijs ontvangen.
De wet van Sachsen-Meiningen (3 Jan. 1908) zegt b.v.: Schulpflichtige Kinder von Dissidenten, welche keiner Religionsgesellschaft angohoren, haben an dem Religionsunterrichte einer
anerkannten Religionsgesellschaft teilzunehmen oder diesen Unterricht durch geniigenden Privatunterricht zu ersetzen.
Opmerkeliik is de Badensche wet (13 Mei 1892):
"Der gesamte Lehrplan fiir den Religionsunterricht in den einzelnen Stufen und Klassen der Volksschulen wird von der
oberen geistlichen Behorde aufgestellt, welche die Ausfiihrung
desselben durch ihre Beamten iiberwachen und Priifungen
iiber den Religionsunterricht vornehmen lassen kann".
Dergelijke bepalingen bevatten bijna alle schoolwetten; slechts
laten wij als bewijs, hoever de gedachte en zorg der Overheid weI
gaat, nag volgen: (AIIg. Landschulreglement II, 2, § 81): Is de
vader gestorven, zoo moet het kind worden gezonden naar en
onderwezen in de school van die konfessie, waartoe de vader behoorde. Op een verandering van religie gedurende de laatste
krankheid wordt daarbij geen acht geslagen. En § 82: Als de
overleden vader het kind minstens het geheele jaar voor zijn dood
naar een andere belijdenis heeft laten onderwijzen, zoo moet dit
onderwijs op dezelfde wijze ook na zijn dood worden voortgezet
tot het voleinde 14de levensjaar.
Tot zoover Duitschland. Wij zien in al die regelingen een vaste
sterke hand, die vasthoudt en leidt, maar altiid rekening houdt
met den geest des volks en met de waarborgen, die onbewust of
bewust door het volk worden gezocht in het onderwijs zijner kinderen. Als een oppermachtige, maar teedere voogd hebben de
Duitsche regeeringen trachten te waken over de kinderen des
yolks en over de rechten des volks. En toch.. .. hoort men den
striid naderen.
Frankriik levert van de Duitsche praktiik het tegenbeeld.
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Ook hier een macht die ingrijpt en leidt, maar hard en ruw,
meest zonder te letten op oude rechten, een macht, altiid beschouwd door een deel des yolks als een viiandigo hand, die
krenkte.
Hier geen letten op de differentieering onder het yolk, geen aanpassen aan uiteenloopende behoeften. Van weerszij wordt de
school gebruikt als machine de guerre. In 1792 heft de Konventie aIle colleges en faculteiten op en trekt hun vermogens aan
den Staat. Tegelijkertijd staat het de vrijheid van onderwijs toe
voor ieder, die onderwijs geven wil naar de door de Konventie
goedgekeurde schoolboeken. In 1854 - wij kunnen maar kort een
paar feiten aanhalen - legt het Keizerrijk het recht van benoeming der onderwijzers aan lagere scholen in handen der prefekten. am de politiek; hot keizerschap heeft steun noodig. En wat
na 1870 geschiedde, herinneren zich de meesten onzer nog weI.
Hier is er niet, gelijk in Duitschland, een zorgvuldig letten op
en een bieden van waarborgen om tegemoet te komen aan de
eischen, die een vrij volk mag stellen aan de onderwijzers, die de
Overheid zendt; met een vasthoudendheid, aan revolutie en contrarevolutie eigen, en onder schijnschoone, korte, alles omvattende,
aIle tegenspraak verwerponde leuzen als gratuite, obligation,
laicite, legt men botweg den Overheidswil aan de schare Ope Maar
intusschen brandt en zengt er de schoolstrijd.
In .Duitschland was er een eeuw lang schoolvrede. De Regeeringen wisten zelfs den schijn te vermijden, als ware het er een
meerderheid om te doen, door middel der school bekeerlingen te
maken en boden dus in haar scholen den ouders waarborgen voor
goed maatschappeliik onderwijs en voor een onderwijs, zich aansluitend aan hun diepere geestelijke overtuigingen; in Frankrijk
leeft altiid de vrees voor proselietenmakerij.
Wij wenden nu het oog naar eigen land.
In Duitschland zagen wij een centraal bestel voor het onderwiis, evenzoo in Frankriik.
Het Duitsche stelsel gaf waarborg voor waarborgen, Nu is
een eerste eigenschap voor onderwijswaarborgen, gelijk voor aIle
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garantie, zekere vastheid. Welnu, die ontbrak in Duitschland
voorzeker niet. Men was soepel tegenover de religieuse hoofdrichtingen, maar overigens ging men geen duim op zij. En bleef
zich zelf gelijk.
Maar in Nederland blijkt al spoedig die vastigheid te ontbreken.
Men riidt, onder den invloed van den Franschen geest, hard van
stal, maar onze zachte bodem blijkt zich niet te leenen voor zulk
fel draven.
Ook in onze wetgeving is de gedachte aan een onverdeelde absolute staatsschool een oogenblik opgekomen, namelijk in de
Schoolwet van 1803. Maar reeds in 1806 krijgt de bijzondere school
haar uiterst bescheiden plaatsje. 't Lijkt dus op wat wij zooeven
aanhaalden uit de Duitsche schoolwetten.
Dat standpunt past op dien tiid, Het was de eeuw van het rationeel bijkleurend Christendom; men roept - om de woorden van
Voltaire te gebruiken - am een godsdienst met veel moraal en zeer
weinig dogma. De mensch leve naar verniinftige Gedanken, naar
gedachten rustend op de Vernunft, op de rede, dat is verstandig
en dat is tegelijk deugdzaam. "De Aufklarung heeft er", zegt
Spruyt 1) "uitsluitend de aandacht op gevestigd, dat de mensch
een redeIijk wezen is, en daarom geen meeningen behoort aan te
nemen, die zich niet VOOl' zijn rede Iaten reehtvaardigen, noch
toestanden moet dulden, die zijn rede niet doelmatig vindt", Men
streeft naar de "verredeIijking" van den mensch. WeI ontbreekt
nag een en ander "maar dat zou spoedig terecht komen, als de
verlichting (Aufklarung) maar algemeener werd." 2)
In die sfeer van degelijk gefundeerde eigenwijsheid, gemengd
met een restant van 18de eeuwsche rochtzinnigheid en het machtshesef der revolutie-mannen komt de schoolwet van 1806 Ope Zij
geeft der natie de school der Overheid met al haar waarborgen,
met volle Rijkskeur. Daarmee diende ieder tevreden te zijn, wat
eischte men meer? En wie mogelijk nag ontevreden was, hij diende
zich als zoodanig bij de Overheid te legitimeeren; hij kon consent
1) Geschiedenis der Wijsbegeerte, bI. 505.
2) T.a.p. bI. 492.
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vragen. En als zijn motieven voldoende werden bevonden, kreeg
hij dat. En zoo niet, dan kreeg hii het niet.
In de eerste jaren - het was de tiid toen onze kooplui zich verkwikten op hun buitens: Rust en lust, en andere toepasselijke
namen - sehijnt er vrede te hebben geheerscht in 't land; de
kleur van de school scheen te passen bij de werkelijkheid. Doch
lang duurt dat niet. Dan komen de wankelingen, de verflauwingen.
Zoo zoetjesaan vertoont zieh aan de eene zij zekere geestelijke
verkleuring, aan den anderen kant de biikleuring.
Omstreeks 1830 zien wij de figuur van Groen van Prinsterer.
Dan begint de schoolstriid,
Art. .23 (33, 35) der sehoolwet, bepalend het doel van het groote
werk, toont teekenen van verzakking. Toeh wil men de formule
bewaren. Dit doet mij denken, zegt de heer Mackay in het Kamerdebat tegen de wet-Kappeyne, aan een firma, die een wereldberoemden naam kreeg wegens de voortreffelijkheid van de door
haar geleverde waar, en die, nadat die waar in gehalte enqualiteit verminderde, er te meer prijs op stelde, den naam der firma
fe behouden. Hii herinnert er aan, dat de vader van de schoolwet
van 1806, Van den Ende, in 1846 nog schreef: "Indien de vraag, om
het bijbelonderwijs van de lagere scholen, waar kinderen van
onderscheidene godsdienstige gezindheden onderwezen worden, te
weren, in overweging mogt komen, dan bedenke men, dat het
hooge doel der schoolwet, volksopvoeding, Christelijke volksopvoeding, voor aIle leerlingen dier seholen geliikeliik stonde vernietigd
te worden".
In 1857 verzekert Minister Van der Brugghen nog: het woord
"Christelijk" beteekent weI degeliik iets. Het is een belijdenis, van
het Nederlandsehe Yolk, dat het .. wil verklaren, geheeht te zijn
aan de belijdenis zijner vaderen.
Toch werd, reeds drie jaar daarna, Prof. Hofstede de Groot, die
den openbaren onderwijzers had geraden: Geeft onderricht in de
Biibelsche geschiedenis, gedwongen zijn ontslag te nemen als
schoolopziener.
Zoo kleurde art. 35 al meer weg en werd de Overheidsschool
zoogenaamd godsdienstig-neutraa1. Er was bij de Overheid zelfs
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geen streven meer om, gelijk dat op de Pruisische staatsschool geschiedde, in dit opzicht tegemoet te komen aan de behoefte aan
waarborgen, die een niet gering deel van ons yolk gevoelde voor
het onderwijs zijner kinderen.
Steeds breeder werd de kring, die geen genoegen kon nemen met
het openbaar onderwijs.
Ongeveer 1890 kwam er een nieuwe macht opzetten in den
striid. Het eerste en tweede geslacht was heengegaan; nu kwam
"das dritte Geschlecht": wat Tews "die Padagogischo Armee, den
Lehrerstand noemt, begon door te vloeien. Tot dusver was ze in
liberalen zin bijgetrokken. Maar sedert ging in 't leven een aanzienlijke fractie haar eigen weg, liet de machthebbers praten en
tooide zich met eigen kleuren en luisterde naar nieuwe leuzen.
Deze beweging culmineerde in de doorwerking van de idee der
absolute neutraliteit. "Op school geen twistgesprekken over monarchie of republiek, geen opdringen van een oordeel aan kinderen, die tot oordeelen ten eenenmale onbevoegd ziin", zoo spreekt
een niet gedateerd manifest van den "Bond van Nederlandsche
onderwijzers" in het voorjaar van 1914. Ook de republikeinschgezinden kunnen dus gerust zijn; men zal den kinderen geen monarchistische gevoelens opdringen. Maar het N ederlandsche yolk
in zijn groote massaeischt nog altiid, dat ziin onderwijzers den
kinderen zullen leeren het "Alevel zal hij stadhouder zijn". En nu
roept het weI niet om stelselmatige waarborgen, maar toch wordt
het, bij het aanhooren van zulke hooge wijsheid, verontrust.
Opvallend is dat gebrek aan alledaagsche stabiliteit, die een gewoon burger zoekt in instellingen van vertrouwen, wanneer wij
B. en W. van Rotterdam hun verlangen hooren uitspreken tegen
de openbare onderwijzers en daarna luisteren naar het protest
van een aanzienlijke afdeeling dierzelfde onderwijzers. Ik beoordeel - let weI! - niet, wie hier recht heeft, wijs enkel op het gebrek aan eenheid, dat ieder waarborg-zoekend mensch moet opvallen.
Onder de oude vrienden del" openbare school, haar trouwe verdedigers moet weifeling komen. Oak zij vragen om waarborgen,
dat de oude openbare school trouw blijve aan de traditie, hun
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traditie en haar flauw blauw niet nog erger verschiete. Zal zij,
die met de jaren zich hulde in steeds reiner preutschheid, in steeds
blanker neutraliteit, er nog toe moeten komen, dat zij den groet
der eere brengt aan de betooging op 1 Mei? Reeds dat er over
't geval wordt gehandeld, moet haar geestelijke vaders, Van der
Palm, Van den Ende, Thorbecke, Van der Brugghen doen omdraaien in hun graven. Eilieve, indien men al goon waarborgen
meer vraagt voor de levenden, laat men ze ten minste bieden aan
de gedachtenis der dooden. 't Is toch hun wet, hun artikel 35.
Maar art. 35 zelf schijnt te oud en te zeer vermolmd om het
onvast gebouw te schoren, en waarborg te bieden voor de veiligheid van die zich onder zijn dak vertrouwden. 't Zou de moeite
loonen, dat gebrek aan vastheid -eerste oigenschap, zeiden we,
van al wat waarborg dient te bioden aan derden - nog meer
te doen uitkomen door te spreken van de schommelingen, die
de uitdrukking van art. 35: ontwikkeling der verstandelijke vermogens heeft ondergaan, of door te wijzen op de nieuwe vakken
(yak j b.v.), die ook mee gevat staan in het lijstje der "gepaste en
nuttige kundigheden". Ook hier dezelfde onvastheid, waardoor
onze schoolwetgeving in haar architectuur mist de vaste liin en
den waarborg voor vaste richting.
Voor ontslag en schorsing is biina geen plaats; wat een Noordhollandsche boer eens opmerkte: men kan in Holland nog gemakkelijker van zijn vrouw scheiden, dan van een onderwiizer, schiint
de pure werkelijkheid weer te geven. En straks kan Zaandam als
nieuw asyl zijn poorten openen voor de al te fel verdrukten. Mooi
gelegen, bij 't centrum van 't land.
Maar het leerplan, zal men zeggen, het veelbesproken, het veelgeroemde, het officieel goedgekeurde leerplan, dat geeft toch aIle
waarhorgen.
Zeker, een goedgekeurd Ieerplan kan weI iets doen, maar dan
zou ik U toch raden, neem geen Holiandsch model. Van dat
Hollandsch Ieerplan zegt niemand minder dan de heer Gunning,
districtsschoolopziener in Amsterdam (Schoolblad, 26 Maart
1914): "Dit (leerplan) is zoo wiidmazig, moet 't ook weI ziin, dat 't
haast een blanco artikel kan genoemd worden, en zeker niemands
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vrijheid te veel aan banden legt." 1) Voor mij ligt het leerplan
voor de scholen voor gewoon lager onderwijs in Rotterdam: even
6 bladzijden druks. Men behoeft het niet veel te bekorten om voor
elk vak te krijgen: klasse 1: aanvankelijk .... onderwijs; klasse 2,
3, 4 en 5: voortzetting van het aanvankelijk.... onderwijs;
klasse 6: herhaling van 't geleerde. Leg daarnaast nu een Duitsch
leerplan: dat is nog een boek. Ik heh hier het Grundlehrplan fur
die Volksschulen Grosz-Berlins, een boekje van ± 80 pagina's
groot 8°. Vergun mij er een kleine proeve uit over te nemen:
Katholieke Religie, 4e Klasse, 4 uren.
Bijbelsche Geschiedenis.
Zomerhalfjaar: Oude Testament: De eerste menschen. Geschiedenis der Patriarchen.
Winterhalfjaar: Nieuwe Testament: a. De geschiedenis van
's Heilands geboorte en kindsheid. b. Uit het leven des Heeren
(hier volgen 13 onderwerpen, o.a. Instelling van het allerheiligste altaarsakrament),
Uit het leven der Heiligen.
Zomer: De schutspatroon der Parochiekerk.
Winter: De heilige Elisabeth.

Katechismus.
Van de geboden. Van de zonde. Van het sakrament der boete.
Van het gebed.
Verder (onvertaald):
Gebete und Lehrstiicke.
1. Halbjahr: Die leiblichen Werke der Barmherzigkeit. Komm,
heiliger Geist (Gebet vor dem Unterricht),
2. Halbjahr: Die 7 Hauptsiinden und die Tugenden, die den
Hauptsiinden entgegengesetzt sind. Das Gebot der Liebe. Ich,
armer, siindiger Mensch. Diese und aIle Siinden.

1) Wie nog eeu onverdacht oordeel wil hooren van een Bondsman, leze
eens na wat de heer Bol, onderwijzer te Amsterdam, daarover schrijft in
"De Nieuwe School" van 10 April 1914.
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Liturgik,
1. Halbjahr: Das Kirchenjahr. 2. Halbjahr: Die Pfarrkirche.
Kirchenlieder.
1. Kommet, lobet ohne End'. Str. 1-5.
2. Groszer Gott, wir loben dich. Str. 1, 2, 3 en 12.
3. 0 komm, 0 komm, Emanuel. Str. 1-3.
4. Zu Bethlehem geboren. Str. 1-3.
Met zulk een leerplan is nog eens wat te beginnen. Dat waarborgt tenminste iets.
Waarmee ik niet zeggen wil, dat het Duitsch model zoo recommandabel is en het Hollandsch zoo slecht. Maar uit het oogpunt
van waarborgen, dat zal men erkennen, staat het hemelhoog uit
buiten die Hollandsche schamele zes pagina's,
Maar overigens zeg ik met onze openbare collega's - allen
mannen van de vrije Hollandsche openbare school: - leve de vriiheid. Hoor, bij wijze van tegenstelling, het oordeel van Duitsche
collega's over den volgenden maatrogel, sedert 1 April in het genoemde Berlijnsche leerplan opgenornen: "Urn die Kinder aus der
Freiheit. des Hauses ohne Schadigung zur geordneten Schularbeit
zu fiihren darf am Anfang der Schulzeit der Unterricht einige

Wochen, hochstens jedoch bis zu drei Monaten, ohne Auflosung in
einzelne Facher und ohne vorher bestimmte Unterrichtsziele (Gesamtunterricht) erteilt werden." Een hekend paedagoog noemt
deze nieuwigheid "einen bedeutenden Schritt vorwarts" en jubelt:
"Nun ist der Weg frei", maar sceptisch voegt hij daaraan toe:
"Wird er aber auch gegangen werden?"
Intusschen, met zulke menschen en bij zulke papieren is nog
eens te praten over waarborgen.
En toch. . .. zou ik moeten vertellen van al het onheil, dat de
Regulativa, ingevoerd onder den invloed van Hegels discipel
Schulze, over de Duitsche scholen hebben gebracht, van het gevaar voor "Verauszerlichung", dat dreigt, van den striid tegen
Lokale Schulaufsicht, ik zou eindigen met een: Heilig, Holland
met zijn vrije openbare school en ziin vrije openbare onderwijzers.
Vrijer zelfs dan die der zoogenaamde vrije school. Die hebben
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hun bestuur en .... dan is die school ook nog van de ouders.
Maar de openbare school staat ala los in de wereld: art. 35 is
oud en het leerplan is wazig en de arrondissementen zijn groot,
de districten nog grooter; onze Schoolopzieners herinneren eer aan
goede vaders, dan aan de hooge potentaten onzer oosterburen,
"plaatselijk toezicht" ziet men maar zelden en de vaders en de
moeders komen niet verder dan den drempel.
Is de onderwijzer een solied man, dan gaat alles stille voort,
in zijn klasse-cel voert hii zijn regiment en niemand daarbuiten
weet van zijn komen en ziin gaan. Maar het volk vraagt in steeds
grouter massa om waarborgen. Niet bij allen. Er zijn er honderden, die het vertrouwen hebben van hun kring. Maar er ziin er ook
bonderden, die men niet kent, en onder die honderden tientallen
van wie men weI weet, dat hun gedachten over de diepere vraagstukken des levens verre staan van wat men zelf denkt. En dan
vreest men weI niet de opzettelijke overdracht van gedachten en
meeningen, maar toch het doorzijpelen van beginselen, die uitkomen in de onwillekeurige kleine uitingen, en den invloed, die er
onwillekeurig uitgaat van den flinken onderwijzer op het kind,
als man van zijn genegenheid en vertrouwen. Want het kind is
feeder en luistert scherp.
Zoo heeft de school der Overheid, na een proeve van 100 jaren,
niet beantwoord aan de oorspronkelijke verwachting. De hoogere
standen hebben altiid hun eigen scholen behouden, na 1830 heeft
een steeds breeder schaar van rechtzinnigen haar het vertrouwen
opgezegd, Zij waren de voortrekkers. Want hoe langer hoe meer
komt uit, dat de school in haar Vereinheitlichung op den duur
geen voldoenden waarborg biedt aan de groote massa des volks.
Zoolang men de menschen niet brengt tot een geloof, brengt men
hen niet tot een school, zeide Mackay reeds in 1848. Het geloof
is echter maar een deel van 't geschil. Naast het geloof komen
de diepere sociale geschilpunten. En steeds meer komt de behoefte aan een natuurlijke, op het leven passende differentieering
der school uit. Opdat de waarborgen, die de Overheid meende te
kunnen bieden, maar die zij al meer liet verslappen, worden vernieuwd en versterkt.
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En zoo komt de kwestie der waarborgen voor goed, den burgers
toesprekend onderwijs al moor naar voren. En komt de vraag
aan do orde: wie zal die leveren, de Overheid of de maatschappij,
of die samen in onderlinge overeenstemming.
Zal de vrije school dat doen?
De gedachte der bijzondere school is aloud. In onze wetgeving
komt zij, na de wet van 1803, weer voor in die van 1806. Als
bier en daar toegelatene en gedoogde. De wet erkende goon diffe..
rentieering des volks, zij zou het yolk leiden in het veilige pad. Er
was een officieel weten en een officieel willen. Maar dat nieuwe
begint te stooten tegen den oudenHollandschen geest van vrij
willen zijn. Dan begint het woelen tegen de wet. Tot in 1848 artikel
194 uitkomt: de erkenning, dat de openbare school niet sloot op
het volksleven. Groen had toen nog gewild de differentisering van
Overheidswege; maar de nieuwe Grondwet droeg haar op
aan de maatschappij. In 1848 is 't hek van den dam Iosgemaakt:
het kwam er nu maar op aan, of er in 't land stevige schouders
waren, die duwen konden. Dat is nu al 65 jaar aan den gang.
Maar vandaag of morgen gaat het hek in de sloot.
Toch, gemakkelijk is die "premier pas" in 1848 nog niet gegaan. De afgevaardigde Van Rijckevorsel is erg tevreden met de
oude wet; aan haar dankt men "de reuzenschreden die onze natie
voor iedere andere, in deze eeuw, in het lager onderwijs heeft gedaan... door haar is de jeugd zedelijk beschaafd, ziin vroegtiidig in
de jonge harten de zaden van orde, ondergeschiktheid aan wet en
Overheid, van godsvrucht en Christelijke verdraagzaamheid
gelegd."
Toch wil hij niet tegenwerken.
"Ik zal miin toestemming geven, omdat ik waarborgen heh
verkregen, daartegen overstaande. Van de handhaving dier
waarborgen zal het afhangen, of Nederlnd, in plaats van vooruit
te gaan in kennis en ontwikkeling, in zedeliikheid en godsdienstigheid, eenigs stappen achterwaarts zal doen, ten koste van een
geheel volgend geslacht." Toch voorziet hij al met schrik de tiiden
"dat veelligt niet weinigen die scholen voor de beste zullen houden,
waar reeds aan jonge kinderen leerstellig onderwiis wordt gegeven
56
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en men ingewikkelde gesehilpunten op den voorgrond plaatst."
Evenwel, spreker geeft toe; en oak de volgende, de heer Cost
,Tordens wil "berusten".
De heer Van Haersolte wil nog meerdere waarborgen dan het
ontwerp; hij vreest, dat de vrijheid spoedig zal "ontaarden en
daartoe leiden, dat alle behoorlijk onderwijs zal te gronde gaan."
Hij zal tegen art. 192 stemmen.
Maar de heer Gevers van Endegeest, die zich nag "in 1840
tegen de vrijheid van onderwijs verklaard" heeft, stemt voor.
En met 52 tegen 4 stemmenkomt art. 192(4) in de Grondwet.
De heer Van Goltstein, een der vier, had verzekerd: in de
nieuwe "proefneming lag de gansche toekomst der natie opgesloten."
Daar was veel van waar.
Zoo began dan de proefneming. Intussehen striidt Groen nag
voor de differentieering der school onder leiding van den Staat.
Eerstna1857,alsdiewegisafgesneden,aanvaardthij de vrije school.
In armoe begint de kamp, De schoolties ziin laag, de lokalen
maar schamel, de leitjes erg klein, de boeken oud, d.e platen
armoedig, de onderwijzers schraal in den kost en kaal in de
kleeren. Toch groeit het aantal Christelijke scholen in twintig
jaar van 58 tot ruim 300. In 1868 komt het mandement der
bisschoppen de positie versterken.
Intusschen roept het onderwijs om verbetering. In 1878 waagt
Kappeyne den grooten slag. De muren der openbare school worden hooger opgetrokken. De vrije school staat er nog armer naast,
dan ze al seheen.
Maar de volksgeest wordt wakker. Kuyper trommelt in 't land
den Geuzenmarsch,Lohman voert op 't Binnenhof de pleidooien
en Schaepman doet er zelfs de dooven hooren.
En intusschen werken trouw de onderwijzers der vrije scholen,
opdat hun scholen geen aanfluiting worden. En dat worden zij
niet, de waarborgen van 1848 schijnen nog zoo onvoldoende niet:
aIle .Jiehoorliik onderwijs" gaat nog niet "te gronde". En zij
geven in den kring, waar zij werken, vrede. En opgewekte kracht
en overgegevenheid en offervaardigheid.
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En in 1889 ziet men de sprankels van verdraagzaamheid van
1848 opnieuw helder opgloren, al trappen Van Houten en Kappeyne
ook op de vonken. De wet erkent de behoefte aan differentieering
der scholen en heft in beginsel de armoe op der kringen, die bedankten voor de waarborgen der openbare school en kozen die
der vrije.
Intusschen is de kamp nog niet ten einde.
Met lage schoolgelden zoekt men de aanvankelijke gedeeltelijke
gelijkstelling te knauwen. Maar het beginsel werkt door: 1901,
1905, 1908 en 1911 geven telkens meer ruimte. 't "Bouwwetteke"
doe! nog even de oude driften oplaaien, maar in Juni 1913 overschreeuwen de tariefwetleuzen het oude Heia der schoolwetmannen. En - opmerkelijk! - zoozeer schijnt men overtuigd van de
kwaliteit en het goed recht van het vrij onderwijs, dat al deze 25
jaar haast niet wordt gehoord de stem der principieele reactie,
tot inhouden der subsidies.
En dan staan we in eens voor het groote feit, voor een nieuw
geluid. De verklaring van Minister Cort van der Linden doe!
op eens de ooren spitsen; nog een duwtje en een praatje en de
vorklaring is er: de Minister wenscht algeheele gelijkstelling van
openbaar en bijzonder onderwijs, met erkenning van de paed.agogische vrijheid van het laatste.
En men hoort opeens aan allen kant van verzoening. Marchant
en De Meester komen vredelievende verklaringen afleggen. De
vlam, die voor ruim een jaar nog hoog opsloeg, schijnt ineens gedoofd. Een stille kracht schijnt de muren te hebben ondermijnd
van de oude veste en in de bressen wandelen oude vijanden op
en neer. Thorbecke en Buys en Farncombe Sanders en Holwerda
en Hubrecht worden genoemd als de geestelijke vadersmet gezag,
Men moet toegeven. De waarborgen, die men gesteld had, blijken
niet berekend voor een maatschappij, zoo uiteenloopend als de
tegenwoordige, en waar zich telkens nieuwe geschilpunten in opdoen, die doordringen tot de diepste diepten van het menscheliik
leven.
En nu staan wij, nog plotseling, voor de vraag hoe de waarborgen der beide scholen zullen komen tot een eerlijk en gelukkig
huwelijk.
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Hoe zullen wij ons Nederiandsche volk een vreedzaam en hoogstaand schoolwezen geven, dat blijft de vraag.
Nu, in den tiid der vrijaadje, mag ieder nog weI zijn meening
zeggen. Over de waarborgen, die de Overheid en het vriie maatschappelijke leven vragen, voor veilige en voortreffelijke scholen.
Hoe het dan moet?
Allereerst zullen wij onder het oog zien een tweetal gevaren:
Het eerste is het bekende der kleine scholen, de doorgezette
verbrokkeling.
Men mag weI als algemeen erkend aannemen, dat het beste
schoolmodel dat is, waarbij elk onderwijzer een klasse heeft, dUB
de zes- (of zeven-Jklassige school.
Kieinere scholen hebben de eigenaardige gebreken van hun
kleinheid, maar gelijk in het geheele zaken- en arbeidsleven,
worden de bezwaren, aan een gebrekkig stelsel verbonden, door
dege mannenkracht, door ijver en overIeg, weI geheel of grootendeels overwonnen. En zoo is ook de kleine school niet als regel
dat, wat de schimpende tong er van heeft verteld. Integendeel
getuigen mannen van rijpe ervaring, ook onder het riikstoezicht,
gedurig van de uitnemendheid van vele kleine scholen. Maar hier
klemt nog sterker dan in het algemeen: zorg voor degelijke mannen en vrouwen, degellik in toewijding, inzicht en kennis.
Toch moet aangenomen worden, dat de eenmansschool dient te
verdwijnen. Een tweemansschool kan echter voldoend werk doen,
mits de klassen niet te groot zijnen de geheele school niet moor telle
dan ± 55 leerlingen.
Achter het paedagogisch bezwaar rijst nu ee·n tweede. Kleine
scholen maken het onderwijs duur.
In dit verband zou kunnen bepaald worden, dat kleine scholen
het gewoon volledig subsidie aIleen genoten bij een normaal aantal
leerlingen b.v. van 50, en bij geringer leerlin gental naar een
afdalende schaal.
Die afdalende schaal behoort bii de gelijkstelling. Voor 30 leerIingen hetzelfde betalen als voor 50 is geen gelijkheid. Maar, zal
men tegenwerpen, oak het openbaar onderwijs heeft zijn kleine
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scholen. Dat is zoo, maar hier is willekeur tamelijk weI buitengesloten; ze worden niet opgericht dan bij ook bij derden gebleken
noodzakelijkheid.
Dat is bij het bijzonder onderwijs niet. Toch kan er ook daar
noodzakelijkheid zijn. Die kans dient dus ook wettelijk te worden
erkend. En dat kan ook. Indien namelijk het Rijk aan schooIhonden - dat ziin bonden, die minstens een 'bij de wet bepaald
getal scholen omvatten - een toeslag verleent boven het gewone
subsidie tot steun van kleinere scholen. Dan is aan de eene zij
de kleine school toegelaten, terwijI aan den anderen kant haar
getal beperkt moet blijven en een bestuur van zulk een school in
den regel overleg zal moeten plegen met een hooger lichaam,
het bestuur van den schoolbond, alvorens tot oprichting over te
gaan.
Zoo wordt een rem aangelegd aan het oprichten van kleine
scholen en tegeliik de gelegenheid, zij het in beperkte mate, opengelaten, en tevens de schatkist behoedt voor te sterke overbezwaring.
Ten tweede dreigt het gevaar van money-making bij de scholen.
Daartegen dient het Rijk te waken door scherpere financieele controle. De controle bestaat nu reeds. De Overheid kan desgewenscht
aIle bescheiden opvragen, waarmee een vereeniging haar verkIaring kan bewijzen, dat zij niet een school hield als winstgevend bedrijf. Maar dat bliift een uitzondering. Die uitzondering dient regel
te worden. Een vereeniging zal, evenals nu reeds de bijzondere
kweekscholen de noodigheid eener subsidie moeten aantoonen, door
de overlegging b.v. van een gedetailleerd verslag van haar inkomsten uit schoolgelden, den geraamden toeslag van het Rijk, oude
fondsen en giften, en van haar uitgaven, die uitsluitend moeten zijn
besteed voor de School. De subsidiehedragen van het Rijk zullen
dus, evenals het nu feitelijk reeds is naar luid van de genoemde bepalingen, maximum-bedragen worden, die aIleen in hun geheel
worden uitgekeerd bij gebleken noodigheid. En voor de meerdere
officieele en onderlinge zekerheid zou het daarbij ziin nut kunnen
hebben, den scholen de bepaling op te leggen, dat in haar bestuur
ook moeten zitting hebben een of moor personen, gekozen door
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ouders van schoolgaande kinderen. Een uitzondering zouden
daarop kunnen maken kloosterscholen, die daartegenover ook in
andere opzichten onder bijzondere bepalingen zouden moeten

vallen,
Wij komen nu tot de "waarborgen". Men spreekt weI over
waarborgen, alsof dat iets nieuws ware. Maar reeds in 1848 stemden reeds vele liberale Kamerleden voor art. 192 (194), omdat
zij de waarborgen voor de vrije school, bestaande in den eisch van
bekwaamheid en zedelijkheid der onderwijzers, voldoende vonden.
Daarbii kwam in de wet van 1857 het tegenwoordig art. 57. Voeg
daar nu bij de verplichtingen omtrent het leerplan, uitkomend in
de opsomming der te onderwijzen vakken en het totaal urenplan
en voorts den gelijken eisch van het getal onderwijzers als in de
openbare school, en vraag: eilieve, wat wil men toch meer?
Het leerplan laten goedkeuren, hoor ik zeggen.
Wat verstaat u onder leerplan? Een Hollandsch, of een Pruisisch, en, indien 't laatste, naar de ideeen van 1854 of van 1873,
of van 1901, of van 1914? Weten de heeren, die dat
vragen, weI wat zij vragen? Een leerplan kan wijdmazig zijn, maar een ministerieele aanschriiving is voldoende, om de mazen dicht te halen en elke schoolopziener kan er nog
zijn uitleg aan toedoen. Reeds met dwang op een urenplan kan
men den geest van een school drukken, [a ten doode knellen. Men
eischt dan geen schrapping van vakken of vermindering van
uren, men weigere slechts goedkeuring op grond van te weinig
uren voor andere vakken. Een school als de vrije humanitaire
school zou een ietwat behendig schoolopziener gemakkelijk in den
hoek kunnen drukken.
Een ding ware toe te geven. Uit de ervaring blijkt, dat er scholen zijn, die zich van een vak als kennis der natuur afmaken door
op den rooster een half uur er voor uit te trekken in de hoogste klas.
Dat is publieke wetsontduiking. Welke te voorkomen ware, indien
werd opgenomen de bepaling, dat voor sommige vakken in totaal
op het urenplan moest worden uitgetrokken b.v. drie uren voor
elk der vakken van e-·g, 4 uur voor teekenen (d. w. z. voor
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aardrijkskunde o.a. in klasse 4, 5 en 6 ten minste 1-1-1 uur),
Ook zou nog een en ander kunnen worden bepaald over de totstandkoming van het leerplan. Zoo ware wellicht toe te geven, dat
het leerplan eener bijzondere .school de goedkeuring zou behoeven
van den "bijzonderen" schoolopziener, dat is den schoolopziener
van den schoolbond, waartoe de school behoorde. Ook, dat het
moest zijn opgemaakt door het hoofd der betrokken school in overleg met het verder vol-bevoegd personeel. Een en ander toch zijn
formeele kwesties, die niet het inwendige van het leerplan zelf
raken.
De clausule: .Jiot leerplan moet voortschrijdend zijn" zou ik niet
durven aanraden. Het is een wazigheid en wiidmazigheid te meer
in de wet, goed om er in den een of anderen uithoek chicanes
mee te maken.
Verder ga men dus niet. Een goed leerplan is de silhouette van
het wezen der school. De beperking van de vriiheid van leerplan in
zijn fijnere geledingen is rechtstreeksche aanranding van den
geest van het onderwijs en striidt mitsdien met de opdracht der
tegenwoordige Staatscommissie, die de paedagogische vrijheid
dient te waarborgen, Zeker, men kan van het leerplan een wazige
teekening maken. Dan zegt en doet het niets. Dan wordt het eon
wassen neus onder rijkscontrcle.
Of het is iets. En dan drukt het karakter uit. Doch over zijn
karakter wil een vrij man, en ook een vrije school, zelf beslissen.
En bovendien, als de Overheid niet zoo bekwaam is, om met de
waarborgen voor het leerplan, die zij reeds heeft (voeg daar dan
bij het detailpunt over het urenplan, dat ik hierboven noemde)
voldoende controle te oefenen, dan kan zij het ook niet met het
mooiste leer- en urenplan.
Want ten slotte ligt het resultaat van het onderwijs niet in het
papier, maar biina geheel in de menschen. Wat is nu bater, vroeg
ik nog dezer dagen eenige schoolopzieners, het openbaar of het
bijzonder onderwijs? Dat ligt aan de menschen, die het werk doen.
In de kwaliteiten der menschen liggen de waarborgen, Daar
moet op toegezien worden. Bij hun entree - vooral bii hun entree
- maar ook verder. Op de selectie, daarop komt het aan. En die
moet verstandig zijn en streng.
<
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Onze opleiding moet verbeterd en onze examens. Geef degelijke,
geschikte, weI onderlegdeonderwijzers en wij krijgen, met al de
verdere kleinere waarborgen, die wij al hebben o.a. in de grootte
der klassen, maatschappelijk het beste onderwijs van de wereld,
de scholen mogen dan biizonder heeten of openbaar.
Maar in die selectie zit juist het gebrek. Nergens is zoo het ollde
intellectualisme gehuldigd dan in onze opleiding en examens.
Zonder eenigen waarborg van werkelijke geschiktheid worden
de [ongelui in den wijngaard uitgestooten, naar openbare en biizondere scholen beide. Voor een zieke kat roept men nog een in
practiik grondig geexamineerd veearts; voor zijn kinderen zijn
zulke waarborgen overbodig, ten minste waar 't hun onderwijs
geldt.
Daarbij mangelt ons lager onderwiis nog altiid, wat Duitschland
en Zwitserand en ook ons Voorb. Hoeger onderwijs en goeddeels
ook ons Middelbaar onderwijs reeds lang bezitten, namelijk het
levendig contact tusschen opleiding en examen.
Zeker ons examenstelsel is eerliik, humaan, secuur. Maar het
jaagt den boozen drilgeest in onze opleidingsinrichtingen en daardoor tegeliik in heel ons onderwijs.
En men komt niet voort. Het driespan: regeeringsprogram,
examencommissie en opleiding willen aIle even gewillig trekken,
maar als de eene trekt, moet de andere even rusten. En zoo staat
de kar al jaren haast op dezelfde plaats.
Het stelsel van deugdelijkheid en solide door het Riik gecontroleerde schooleindexamens moet ons uit het moeras helpen. Met
een daaraan voorafgaande sterke opleiding.
Een tweede gevaar is tempo-verslapping.
Daarvoor is noodig een degeliik toezicht. Slecht onderwijs is,
kleine invloeden en uitzonderingen daargelaten, het gevolg van
persoonlijke fouten.
Hoe die procedure nu loopen moet om allen waarborg van
willekeur af te sniiden, is in dit bestek niet uiteen te zetten, toch
geloof ik, dat het goed zal ziin een weg van tucht uit te stippelen.
Voorbehoedend zou kunnen werken de regal, dat een verhooging
door een bestuur niet wordt gedeclareerd dan met de verklaring
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dat de betrokken onderwijzer volgens het oordeel van het bestuur
en den bijzonderen schoolopziener zijn taak met toewijding heeft
volbracht.
Reeds spraken wij van toezicht. Naast het rechtstreeksch riikstoezicht zouden wij wenschen een biizonder schooltoezicht, 00noemd door een schoolhond (van b.v. ten minste 40 scholen),
gesalarieerd door dien Bond met subsidie van het Riik, belast met
de controle over het leerplan en met eenigen invloed bij benoemingen en ontslag. Maar daarnaast zou er moeten blijven een
rechtstreeksch rijkstoezicht, dat eontrole voerde over de gegevens,
die invloed hadden op de rijkssubsidie, op de nakoming van de
bepalingen als nu in art. 55 en 57 der wet en ter inlichting aan
den Minister van mogelijke misstanden.
Indien biJ iets, dan heeft bij onze opleiding, nog meer bij ons
schooltoezicht, de Hollandsche zuinigheid de Hollandsche wijsheid
bedrogen. Daar moet de klem worden aangezet door de roepers
om waarborgen; niet bij een papieren leerplan.
Een bezwaar, dat dreigt, is de mogelijkheid, dat de openbare
school wordt achtergesteld en de vrije school wordt begunstigd
hoven gelijkstelling. Ten eerste kan dat bii schoolhouw. Op het

oogenblik wordt aan de vereenigingen de rente van opgenomen
kapitaal ofhuur vergoed, berekend per kind. Dat sluit. Geen
geld, geen Zwitser: geen kind, geen geld. Maar bij kapitaalverschaffing, - wat tach bii gelijkstelling geschieden moet - sluit
die rekening niet. Een vereeniging wil een school bouwen op den
groei. Daar verschaffe de gemeente het kapitaal. Maar van de
ziide der vereeniging dient een borgstelling te worden gezet, die
fe gelegener tiid wordt aangesproken, indien de school niet op den
bepaalden termijn voldoende bevolkt is of mocht te niet gaan. Deze
borgstelling moet b.v. na tien jaar beginnen af te loopen en na
20 of 25 jaar vanzelf geheel zijn verdwenen: een school: die 20
of 25 jaar bestaat, heeft genoeg de gemeenschap gediend en bewezen voldoende soliditeit te bezitten. Maar in aIle gevallen moet
de Gemeente - wij achten het 't best, dat de zorg voor de gebouwen bii de plaatselijke gemeente bliift, die op 't oogenblik de
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.grootste eigenaresse is v,an schoolgebouwen - gevrijwaard zijn
voor scha door overijlde ondernemingen. Hoe en tot welk bedrag die
borgstelling wordt gegeven, is een zaak van nader orde; in de conditien van maatschappijen voor den bouw van arbeiderswoningen
met gemeente-subsidies liggen genoeg aanwijzingen om ook in
dezen iets billiiks te bedenken.
Een tweede bezwaar ligt in de verhooging van inkomsten, die
een vrije school kan bewerken door de heffing van extra-schoolgeld. De schoolgeldheffing zal naar mijn mooning moeten geschieden naar gemeentelijke kohieren en onafhankelijk van de richting der school, die men verkiest; de opbrengst der begroote
schoolgelden kan van het subsidie eerier bijzondere school
worden ingehouden. Maar deze kan het schoolgeld verhoogen. En dat meerdere aanwenden voor het onderwijs.
Zoo wordt de openbare school de Asschepoester in het land. Maar
zou er tegen ziin, ook elke afzonderlijke openbare school te stellen
onder een commissie en die commissie onder goedkeuring van
Gemeenteraad of een Rijksonderwijsraad en van de ouders der
schoolgaande kinderen, het recht te geven telkens om de drie jaar
een hoogere schoolgeldregeling vast te stellen, legaten en giften
te aanvaarden; en zoo eigen fonds te creeeren. Liggen hier niet
de wegen open voor een concurrentie van de edelste soort? Een
hervorming van onze plaatselijke commissien, in den zin der Duitache Schuldeputationen en Schulvorstiinde zou dan noodig zijn.
In Oldenburg heet het b.v.: "Der Schulvorstand verwaltet das
Schulwesen der Gemeinde, fiihrt die ortliche Aufsicht iiber Schule
und Lehrer und pflegt die Verbindung zwischen Schule und Elternhaus"; in Reusz j. L.: "DeT Schulvorstand ist die nachtstvorgesetzte
Behordo der Lehrer in der Schulgemeinde."
En nu een enkel woord over den kamp am de open kooi. Met
welke ik bedoel de openbare school, waar voortaan iedere vogel kan
uitvliegen zonder gevaar voor zijn veeren. Uiteraard interesseert
deze vraag niet het meest de menschen van de vrije school. Toch
is zij weI belangriik en belangwekkend.
Op dringt zich de vraag: zal men de differentieering, dienu de
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vrije school op zich neemt, ook nog toelaten in de openbare school,
dus onder Overheidssuprematie, of niet? En: zoo ja, zal het dan
een differentieering zijn naar rijksmalletjes - zooals in Duitschland - of een vrije, meer naar de manieren der vrije school? Nog
eens: heel weinig trekt ons deze vraagstelling: wij vreezen zelfs
dat deze slappere manier de forschere en deugdeliikere van de
vrije school zal schaden. Toch zouden wij zulk een vrijere differentieering in het openbare-schoolverband niet durven tegenwerken.
De scholen bleven openbare scholen, aIleen zouden de schoolcommissies het recht van voordracht krijgen bij benoemingen, welke
uiteraard zouden blijven bij Gemeenteraad of een Riikscommissie, al
naardat het onderwijs moor gemeentezaak bleef of zuiverder
riikszaak werd. Voorts krachtiger tuchtrecht, De gebouwen zouden geheel aan de gemeente blijven, aIleen zou een nieuwe kring
ook zekere financieele garantie moeten stellen, om overhaast beginnen en stopzetten te voorkomen.
Nu blijft nog de centrale ruimte over. De kooi staat open; in de
hoeken zijn afzonderlijke afdeelingen gereserveerd voor de
differente pluimages, die niet naar buiten willen. Wie heeft er nu
nog een woord over de centrale rest?
Moet die neutraal blijven? Of moet zij, als algemeene regel, met
uitzonderingen ad libitum, een konfessioneele kleur krijgen? Of
eenvoudiger: moet er als regel, met uitzondering als zooeven genoemd, Bijbelsche Geschiedenis worden onderwezen, of niet?
Daar rijzen woelig en voorbarig een heel heirleger op van principien, AIle om dat restje ruimte van die open kooi. Ik moet ze
bezweren. Deed ik het niet, ik zou te veel vergen van de'S lezers
geduld en van mijn eigen weten. Maar als schoolman, die van orde
in de hut houdt en stillen regel, zou ik zeggen: laten wij voorloopig voortvaren met de nieuwe winste. Uitlokkend is, wat ik uit de
praktiik dier algemeene orthodoxie weet, niet. Gaan wij 1806 overdoen; gaan wij de Duitsche school nadoen; gaan wij door de Overheid aangestelde onderwijzers aanwijzen als officieele exegeten
voor de ooren en harten van het Nederlandsch schoolkind? Ziet
naar Bremen, let op 't verval van het kerkelijk leven in Duitschland met al ziin algemeen Biibelsch onderwiis, leest Scharrelman's
Weg zur Kraft. Ik durf dien weg niet aanbevelen.
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Maar onze Christelijke Overheid dan? Alsof een Christelijke
Overheid niet oak wijze onthouding kan betrachten, waar zij ziet,
dat het vriie proces gunstig loopt en eigen werk dat zou storen.
Is het niet beter, op de kooi te kloppen, tot de laatste vogel
veilig is. De kooi is en bliift toch open. En die de historische kooi
tach trouw willen blijven, - menschen meest, vol liefde VOOIhistorische instellingen, gebouwen en steenen - hebben toch de gereserveerde hoeken. Is het ook weI voorzichtig, met allerlei nieuwe
vinding tegelijk onder stoom te gaan?
Wat zal de naaste toekomst ons brengen? Zullen Overheid en
het vrije maatschapelijke levan elkaar in der minne ontmoeten en
het eens worden? leder, biedende en eischende ziin eigenaardigen
waarborg. Het Rijk eischende de algemeene bepalingen voor den
omvang van het onderwijs voor allen, voor den duur van de
opleiding, vooral voor het gehalte en den ijver van het personeel,
voor de grootte der klassen; de maatschappij: vrijheid van beweging, dat ieder burger ziin kinderen toevertrouwe aan de mannen en vrouwen, die eens geestes met hem ziin en van wie hij
weet, dat zij ziin kinderen zullen leeren en opvoeden naar beginselen, die hij de goede acht, en aan wier keus en werk hij mee
zijn deel heeft. De eenheid van een volk wordt nu eenmaal niet gebroken door de erkenning van elkanders uiteenloopende religie en
levensbeschouwing, van standen en door verschil in socialen kijk.
Ook niet in de [eugd en door de school. Integendeel, die erkenning
zal den landsvrede bevorderen. In Duitschland woelt nu reeds de
behoofte aan nieuwe banen, in Frankrijk zucht een minderheid
onder een meerderheid, in Belgie staat men nag midden in den
felsten kamp zonder genade en zonder bestand, oak in Engeland
twijfelt men aan eigen lijnen; Nederland komt te staan, na een
mislukte proeve van honderd jaar voor een nieuwe oplossing, voor
een echten vrede.
Dien vrede te zoeken, en voor eigen en aller burgeren heil na te
jagen, mede tot leering voor andere landen, dat is de taak
van het [aar 1914 voor het Nederlandsche Yolk. Mage het de
geweldige beteekenis van dien arbeid begrijpen en hem tot een
schoon einde voeren.
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Ret Mexlcaansche vraagstuk: en de Vereenigde Staten.
Zoo niet aIle teekenen bedriegen, zal er nag heel wat water
naar de zee loopen, eer Broeder Jonathan, aan gene zijde van
den "haringvijver", zijn hand weer kan terugtrekken uit het Mexicaansche wespennest. En nog veel meer tiid zal het nemen, aIvorens in Mexico zelf weer rust en orde heerschen en daar de
welvaart en voorspoed terugkeeren, die, schoon altiid nog in betrekkelijken zin, de republiek genoot onder de straffe hand van
Porfirio Diaz. Voor Amerika in de eerste plaats zal dus het
Mexicaansche vraagstuk aan de orde van den dag blijven, en
dit te meer, nu het door de bemoeienis van de zoogenaamde A.B.C.Staten vastgeschakeld is aan het probleem van de rassenquaestie
in de Nieuwe Wereld,en indirect zelfs verband houdt met de
rassenheerschappij in den Stillen Oceaan, waarbii weer de

levensbelangen van de Mongoolsche volken, Japan vooraan,
betrokken zijn.
Het is thans niet voor de eerste maal, dat de Amerikaansche
Unie met Mexico overhoop ligt. Toen de kolonisatie der Zuidwestelijke Staten groote vorderingen maakte, was er onophoudeliik wrijving aan de Zuidgrens. Deels yond dit zijn oorzaak .in den
partijstrijd, die op Mexicaanschen bodem woedde, aanstonds na
de vrijmaking van Spanje in 1821. Mexico's eerste constitutioneele
Keizer, de man, die den opstand geleid had en daarom vanzelf
aangewezen was om als hoofd van den nu vrijen Staat op te treden,
wist zich maar drie jaren te handhaven en werd toen terechtgesteld. Na Iturbide vochten de beide eerzuchtige generaals Santa
Ana en Bustamente met afwisselend geluk om de opperheerschappi], tot in 1835 Santa Ana het won en alsnu een centraal bewind
invoerde. Dit had, op 2 Maart 1836, de onafhankelijkheidsverklaring van den Staat Texas tengevolge. Een paging van Santa Ana,
om Texas met geweld tot rede te brengen, eindigde met een neder.. .
Iaag en de gevangenneming van dezen Mexicaan. Toen werd
Bustamente weer tot President gekozen, maar hij zag zich in een
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oorlog met Frankrijk gewikkeld, waaraan eerst in 1839 door
Engelsche bemiddeling een eind kwam. Het land kon echter maar
niet tot rust komen. Snel volgde de eene President den anderen
Ope Zelfs Santa Ana, die zich zelf dictator had gemaakt, kon
het maar drie jaren volhouden. Reeds onder zijn bewind werden
de afvallige Texassers door de Noord-Amerikanen ondersteund.
En toen nu Mexico tenslotte weigerde om de onafhankelijkheid
te erkennen van den nieuwen Staat, die bereids in de groote
Unie was opgenomen, brak er een oorlog met de Vereenigde
Staten uit. Dat was in 1846. Zonder veel inspanning vermocht
Broeder Jonathan den striid tot een goed einde te brengen. De
Noordelijke provincien werden aanstonds bezet; een leger van
12.000 man, onder generaal Scott, werd op 9 Maart 1847 te Vera
Cruz geland; en na een beslissend gevecht bij Cerrogorde tegen de
troepen van Santa Ana, werd den 14en September van datzelfde
[aar de dapper verdedigde hoofdstad ingenomen.
Bij den vrede van Guadeloupe-Hidalgomoest Mexico niet aIleen
afzien van Texas, maar moest het, behalve Nieuw-Mexico en
Nieuw-Californie, ook een zeer groot gehied aan gene zijde van
de Rio Grande del Norte aan de Unie afstaan, samen anderhalf
millioen vierk. kilometers, of biina de helft van Mexico's totale
oppervlakte. En daarvoor schonk de overwinnende Unie dan 15
millioen dollars als schadevergocding! Ook in later tiid verzuimde
de Regeering te Washington geen gelegenheid om invloed te
oefenen op den gang van zaken in Mexico. Tijdens de regeering
van den ongelukkigen Keizer Maximiliaan vloeide aan Benito
Juarez van Amerikaansche zijde rijkelijk steun toe, en daardoor
was het hem mogeliik, den door de Franschen in den steek gelaten
Keizer gevangen te nemen en, zonder vrees voor inmenging van
buiten, dood te schieten. Juarez was een harde figuur, en dank zij
ook den steun van zijn machtigen buurman in 't Noorden, slaagde
hij er in, baas in 't land te blijven. 't Seheen dat Mexico eindeliik
rust zou gaan genieten. Na zijn dood werd Leido de Tejado tweemaal tot President gekozen. Maar toen hij de staatsgelden begon
te verkwisten en een bewind van gunstelingen invoerde, nam ook
zijn rijk een einde. Aan den energieken Porfirio Diaz gelukte het
in November 1876 om de stad Mexico te veroveren, Leido's bewind
omver te werpen en zich in Februari van het volgond jaar tot
President te doen kiezen. Hij organiseerde Mexico's legermacht,
bracht allerlei hervormingen tot stand en wist tot op de [ongste
troebelen aan het roer te blijven. Tijdens zijn Presidentschap, dat
meer geleek op een dictatuur dan op een constitutioneele regeering,
was de invloed der Amerikaansche Unie tameliik weI uitgeschakeld. Dat de val van dezen "sterken man" daarom met vreugde in
de Vereenigde Staten werd begroet, is weI te begrijpen.
Terwiil in een vroeger tijdperk de machtige buurman van het
Noorden meer een ideeel politiek belang had bii den gang van
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zaken in Mexico en overigens enkel economische oogmerken nastreefde, veranderde dit geheel en al na de vernietiging van
Spanje's koloniale heerschappij. Door de vermeestering der Philippijnen en van de West-Indische eilanden werd het voor de
Unie een zaak van 't hoogste gewicht, om een verhinding te water
tot stand te hrengen tusschen de beide Oceanen en die onder aIle
omstandigheden te kunnen heheerschen. De Philippijnsche archipel
Iigt zoo dicht bij Japan, dat Amerika zich over het bezit ervan
slechts met beving kan verheugen. Mocht het tot een ooriog tusschen Japan en de Vereenigde Staten komen, dan ligt het voor
de hand, dat de Philippijnen een zeer geschikt punt .van aanval voor de zonen van het land der Rijzende Zon zouden vormen. De groote economische waarde van deze aan natuurvoortbrengselen zoo rijke eilanden zou aIleen reeds den aanleg van een kanaal door de landengte van Panama om krijgskundige redenen rechtvaardigen. Veilig kan men dan ook zeggen, dat de Unie daarom in de eerste plaats het kanaal gegraven heeft, welks openstelling VOOI- het algemeen verkeer nu
binnenkort te verwachten is. De Vereenigde Staten hebben op
ietwat hardhandige wijze - zij het dan ook tegen betaling - zich
het bezit van de kanaalzone verzekerd; "maar zoolang deze
kanaalzone niet door een gemeenschappelijkStaatsgebied met
de Unie verbonden is, dreigt het gevaar altoos, dat een te land
machtige tegenpartij de versterkte posities in de kanaalstreek
vermeestert en zoo aan de Amerikaansche oorlogsschepen den
weg verspert. Uit dien hoofde is het gemakkelijk te verklaren,
dat er den Yankees, ter beveiliging vall hun levensbelangen,
alies aan gelegen is om of in Mexico een absoluut betrouwbaren bondgenoot te bezitten, of, zoo dit niet mogeliik is, de
politieke zelfstandigheid van deze Latijnsche Republiek te vernietigen.
Op de militaire striidkrachten van beide partijen mag, in dit
verband, nog weI even de aandacht gevestigd. Het Mexicaansche leger is, gegeven een landsbevolking van meer dan 15 millioen zielen, weI klein, maar het is naar Pruisisch model ingericht. Op voet van vredessterkte telt het 35.000 man, de officieren niet meegerekend. De diensttiid duurt twee jaren, met een
reserve van drie jaar. De eerste linie op oorlogssterkte kan men
op ongeveer 85.000 man stellen, al staat ze officeel op 190.000 man
aangegeven. Met de officieele cijfers der Mexicaansche autoriteiten moet men altoos voorzichtig wezen; het snoeven is hun niet
vreemd; maar toch zijn de voorwaarden voor een krachtige toekomstige ontwikkeling des legers weI voorhanden. En hoe staat
het daartegenover met de Unie? Men zou zoo denken, dat voor
een reusachtig rijk als de Vereenigde Staten, dat bij de honderd
millioen inwonors telt en over ontzaglijke geldmiddelen beschikt,
een tegenstander als Mexico ternauwernood ernstig tenemen is.
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Ten spijt echter van de kolossale uitgaven voor het leger, waarvoor
op de laatste begrooting 120 millioen dollars was uitgetrokken,
klimt het totaal der manschappen in vredestijd, de bezetting van
de Philippijnen meegerekend, niet hooger dan 90.000 man. Het
zijn doorgaans zoogenaamde vrijwilligers, waaronder zich, naar
verhouding, heel wat minder te betrouwen elementen bevinden.
Desertie komt niet zoo zeldzaam VOOl, en wordt daardoor begunstigd, dat er maar geringe straf op staat. Bovendien bestaat er
nog een georganiseerde militie ter sterkte van 108.000 man en
9000 officieren, die een geestelijk hoogstaand, maar in militair opzicht niet bijzondergeschoold materiaal levert. En dan is in geval van nationaal gevaar ieder manliik burger van ziin 18e tot
ziin 45ste jaar verplicht om twee jaren onder de wapens te komen, waaruit dan het enorme cijfer 'van 15 millioen dienstplichtigen te verklaren is. Maar die zijn absoluut ongeoefend, en men
gaat niet te ver mis, als men aanneemt dat de Unie in de eerste
dagen van een oorlog over geen sterker leger beschikt dan het
totaal der Mexicaansche troepen. Bekend is trouwens, hoe de
Amerikaansche opperbevelhebber Wood in een speciaal rapport
heeft doen uitkomen, dat het leger der Unie ten eenenmale ontoereikend is om een striid met een groote buitenlandsche mogendheid aan te binden, en ook wat zijn artillerie betreft, bij andere
legers ver achter staat.
Toen nu de Unie, na het einde van den oorlog tegen Spanie,
ook in Azie over een groot gebied de beschikking kreeg, was het
niet meer dan natuurlijk, dat de opmerkzaamheid der Amerikaansche staatslieden zich vooral op Japan richtte. Destiids reeds werd
de sterke uitbreiding der J apansche Marine met scheele oogen
aangezien, en men beweert zelfs, dat er over den verkoop der PhiIippijnen, biiv, aan Duitschland, ernstig is gedacht. De RussischJ apansche tegenstelling bracht echter weer kalmte in de Amerikaansche gemoederen. Toen de groote botsing in het Verre Oosten
plaats greep, die eindigde met Ruslands nederlaag, was het
Amerika dat als eerlijke makelaar tusschen beide partiien optrad
en een vrede tot stand bracht, die ziin eigen belangen diende.
Japan moest van elke schadevergoeding in geld afzien. Hierdoor,
zoo dacht men, was tot in verre toekomst aIle gevaar voor de
Unie uitgesloten, Doch de Japansche volkskracht was grooter, dan
men in Washington had verwacht; en dat niet aIleen in financieel
opzicht.
Reeds in vroegere jaren waren de Westelijke Staten der Unie
een gebied, waarheen Japans zonen bij voorkeur emigreerden. In
Salifornie biiv., welks riikdom de groote vruchtencultuur uitmaakt,
waren de meeste boomgaarden in 't bezit van J apanneezen. En
de emigratie-stroom van Japan uit naar de Vereenigde Staten
vioeide niet minder rijk na den oorlog in Korea, nam integendeel
zulke afmetingen aan, dat de burgers van de Westelijke Staten
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tenslotte het een noodzakelijkheid achtten, om een wet aan te
nemen, waarbij aan de J apanneezen het verwerven van het burgerrecht, en daardoor in de toekomst een blijvende nederzetting,
onmogelijk gemaakt werd. Maar ondanks allen heftigen aandrang
van de Westelijke afgevaardigden, werd deze wet telkens weer
herzien en teruggewezen. Men duchtte in Washington verwikkeIingen met Japan en wilde elke aanleiding tot botsingwegnemen.
En de regeering in Tokio stond er op, dat de J apansehe emigratie
naar de Unie onbelemmerd zou kunnen plaats hebben, daar de
ervaring leert, dat de arme emigrant ginds spoedig tot welstand
komt, terwijl hij nimmer den band aan zijn geliefd vaderland
rIippen laat. Dun bevolkt als de Westelijke Staten van Amerika
zijn, zou het in den loop der tilden aan de Japansche elementen,
die zeer vruchtbaar zijn, niet moeiliik vallen, om ginds een overwicht in het aantal te kriigen; en men kan er vast op gaan, gelet
op de economische, technische en militaire bekwaamheden der
J ap anneezen, dat dan deze "Pruisen van het Oosten" niet met een
ondergeschikte rol zich tevreden zouden stollen, maar voor zieh
de heerschappij in het Westen der Unie opeischen. Dat is, zeer
zeker, een wissel op Iangen termijn, maar die daarom niet minder
seeuur is.
Een poos geleden, voor de regeering in Washington handelend tegen Mexico - of zoo men dan wil, tegen President Huerta
- optrad, gingen er al geruchten omtrent zekere verstandhouding tusschen de Mexicaansche republiek en het land van de
Hijzende Zone Toen J apansche marine-officieren aan de stad
Mexico een bezoek hrachten, werd hun ter eere een gastmaal
aangoricht, bii welke gelegenheid vertegenwoordigers der Mexicaansche regeering in redevoeringen zinspeelden op de gemeenschappelijke vijandschap van Japan en Mexico tegen de groote
Unie, en den wensch naar verdere leverantie van kriigsvoorraad uitspraken. In New-York werd dit tenminse als een feit aangenomen. Trouwens, reeds lang verdacht men er in Amerika de
J apanneezen van, om te gelegener tijd Mexico tegen de Vereenigde
Staten uit te spelen. Een drietal jaren geleden brachten Amerikaansche bladen reeds het bericht, dat talrijke J apansehe soldaten en officieren naar Mexico waren verhuisd, - men begrijpt met welke oogmerken.
Ongetwijfeld moet men dit sympathiebetoon, zoo van Japan als
van de Unie, voor.een der om de oppermaeht in Mexico striidende
partiien als een soort voorpostengevecht beschouwen, waarop]
een ernstige worsteling te volgen staat. Althans, dat is de meening van meer dan een deskundig schriiver over het Mexicaansche probleem; en ze laten niet na er op te wijzen, dat, als Japan
een beslissenden invloed verkrijgt op het lot van Mexico en deze
republiek als trouw vriend aan zich weet te verbinden, de regeering in Tokio daarin een machtigen steun zou hebben bij een
58

922

BUITENLANDSCHE KRONIEK.

toekomstigen krijg met de Unie. In ieder geval kon daar dan nog
in tiid van vrede de veldtocht worden voorbereid en de noodige
kriigsvoorraad opgehoopt, En door het uitzenden naar Mexico
van honderdduizenden "arbeiders", die in militair opzicht uitstekend afgericht zijn, zou Japan zich al vast een positie weten te
verzekeren, die het, tenminste voor het eerste verloop van den
oorlog, een geduchten voorsprong gaf op zijn tegenstander.
Amerika staat daarmee voor een bange toekomst; maar de regeering in Washington is aIIerminst blind voor wat dreigt en heeft
terecht begrepen, dat het or nu in de eerste plaats op aankomt, tijd te winnen. Met alle middelen wordt er naar gestreefd,
om de Mexicaansche moeilijkheden tot een voor de Unie gunstig
einde te brengen, of voor 't minst, zonder dat Japan gelegenheid
heeft om in te grijpen, de zaken zoolang sleepende te houden,
totdat de versterkingen van het Panamakanaal voltooid zijn en
aan de vloot der Unie de doorvaart door dat Kanaal naar den
Stillen Oceaan onder alle omstandigheden gewaarborgd is.
WeI is die vloot nu reeds heel wat sterker dan de Japansche,
maar het resultaat van een striid ter zee zou in de huidige situatie toch zeer twijfelachtig zijn, Immers, als er thans een ooriog
uitbrak, zou Japan den eersten tijd in den Grooten Oceaan de
vrije hand hebben en daar naar believen kunnen huishouden.
Met de schepen van het Amerikaansche Pacific-eskader zou de
rekening spoedig zijn opgemaakt; een bezetting van de Philippijnsche eilanden zou dra volgen; en dan kon de Japansche vloot,
op eigen havens ais operatiebasis steunend, nadat ze de troepentransporten naar Mexico en Californie had begeleid, kalm de
komst van de Amerikaansche vloot afwachten en die onderweg
aangrijpen. De tocht om Kaap Hoorn is allesbehaive ee.n pleizierreisje; en ver in 't zuiden reeds zouden J apansche kruisers en
torpedobooten kunnen gestationneerd worden om de Amerikaansche bodems te bestoken. Ook van onderzeeers ware daarbij veel
profiit te trekken. Want men vergete niet, dat voor de reis eener
groote vloot van Hampton Roads, de Amerikaansche oorlogshaven aan den Atlantischen Oceaan, naar Japan, een ontzaglijke
tros van transportschepen noodig zou ziin, waardoor natuurlijk
de vaartsnelheid tot een minimum beperkt werd. Het is heel iets
anders nog, of zulk een tocht in vredestiid wordt ondernomen, geliik eenige jaren geleden ee'n sterk Amerikaansch eskader dien
met succes volbracht, dan weI of 't er om gaat een strijd tot het
bittern eind te voeren. De reis van de tweede Oostzeevloot in den
Russisch-Japanschen ooriog heeft dit duideIijk aangetoond,
Maar met de opening van het Panamakanaal komt de zaak
aanstonds heel anders te staan. Dan hoeft de vloot der Unie de
alto os gevaarlijke Kaap Hoorn niet meer om, maar kan zich OD_gehinderd in de Mexicaansche wateren verzamelen, om de reis
door het sterk-verdedigde Panamakanaal voort te zetten. Aan den
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kant van den StiIIen Oceaan ziin geduchte forten gebouwd, en
door ver vooruit geschoven onderzeesche miinen zou de J apanschs
vloot weI op een afstand zijn te houden, indien ze Intiids het Kanaal had bereikt. Maar dat is haast niet aan te nemen. Zoodra
toch de verhoudingen een bedenkelijk karakter verkregen, zouden
de eskaders der Unie al onderweg zijn naar de Oostkust, met San
Francisco als bestemming. Daar vinden ze een sterke verdedigde
operatiebasis, met rijke voorraden, die van de monding van het
Panamakanaal slechts 3300 zeemijlen verwijderd is, terwijl de
Japansche vloot, om van Nagaski naar Frisco te stoomen, nog
altoos meer dan 8000 mijlen heeft af te leggen. De Amerikaansche
vloot heeft daarbij ook dit voordeel, dat ze, anders dan bij de vaart
om Kaap Hoorn Coon weg van 14000 zeemijlen) op haar tocht
door het Panamakanaal een tros van transportschepen ontberen
kan, daar ze op de Oostkust aanstonds weer haar voorraden kan
aanvullen. Ze is dus steeds gereed tot den striid en kan haar
maximum van snelheid ontwikkelen. Om kort te gaan: De kansen
in een striid met Japan staan voor de Unie niet gunstig, zoolang
het Panamakanaal niet geheel voltooiden versterkt is. Ook dan
niet, wanneer ze van Mexico zeker is. Want gelukt het aan Japan,
om Amerika ter zee baas te worden, dan kan het honderdduizenden goedgedrilde soldaten in de Westelijke Staten werpen, tegen
wie, ook in een langdurigen krijg, de Yankees het hard te verantwoorden zouden hebben. N a de openstelling van het kanaal staat
de Unie er echter oneindig beter voor, hoewel dan altoos Mexico
nag den evenaar zou kunnen doen doorslaan. Is de Unie van haar
buurman zeker, dan hoeft ze voor het Panamakanaal niet te vreezen; maar houdt Mexico hot met Japan, dan moet ze rekenen met
de mogelijkheid eener vernieling van de kanaalwerken. Mede
daarom - dus niet enkel om redenen van economischen aard is het belang van de Vereenigde Staten bij het lot van Mexico
thans grooter dan ooit, en wordt erom den invIoed in Mexico een
weI stille, maar daarom niet minder hardnekkige worsteling gevoerd tusschen Japan en de groote Amerikaansche Republiek.
Van de uitkomst dezer worsteling kan veel afhangen, niet aIleen
voor den afloop van den, eens misschien toch onvermijdelijken,
krijg tusschen Japan en de Unie, maar in verdere toekomst ook
voor de nog veel belangrijker vraag, of het Kaukasische, dan wel
het Mongoolsche ras bestemd is om de heerschappij over de wereld
te veroveren.

***

Aan de goede intentien van President Wilson, om tegenover
Huerta zijn eischen .door te zetten zonder het nochtans tot een
oorlog te laten komen, twijfelt weI niemand; maar al kan hij uit
dien hoofde tegen bemiddeling van buiten geen bezwaar hebben
gehad, zoo moet het hem, en al den politieken leiders in de Unie,
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toch pijnlijk hebben getroffen, dat de bemiddeling uitging van de gezamenlijke Zuid-Amerikaansche Staten, als wier representanten
dan optraden Argentinie, Brazilie en Chili. Want hierin openbaarde zich een actie van het gansche Zuid-Amerika, tegen, we
zeggen niet de rechten, maar de aanspraken en traditien van de
groote Unie, als zou zij aIleen wet en orde in heel Amerika hebben
te bestellen en te handhaven.
Deze opvatting wortelt ten principale in de Monroe-leer, in
de stoute stelling, dat aan de Europeesche Mogerrdheden geen recht
van interventie op het Amerikaansche vasteland toekomt, en omgekeerd, en dat Amerika voor de Amerikanen moet blijven; met
andere woorden ; dat geen Europeesche Mogendheid grondgebied
op dat vasteland mag verwerven noch bij marrier van bezetting,
noch krachtens overeenkomst; waarbij dan later is gekomen de
pretentie, dat de Vereenigde Staten een soort beschermheerschap
zouden hebben over de Midden- en Zuid-Amerikaansche Staten
en Staatjes. Het is nu al negentig jaren geleden, dat de eerste
liinen voor deze politieke doctrine werden getrokken door den
President, die er voor altoos zijn naam aan verbonden heeft:
James Monroe. De afval der Spaansche kolonien in Midden- en
Zuid-Amerika van het moederland, die op den duur leidde tot de
vorming van het tegenwoordige Statenstelsel dezer Ianden, hield,
na het ineenstorten der Napoleontische tirannie, ook de Europeesche Souvereinen en Staatslieden bezig, die den stoot gaven
tot het sluiten van de bekende Heilige Alliantie en zich tot taak
stelden, met aIle middelen de revolutie te bekampen overal waar
zij zich mocht voordoen. Uitgaande van dit beginsel, was het zoogenaamde Heilig Verbond ook gericht tegen de Amerikaansche
Vrijheidsbeweging, en inderdaad werd dan ook op de gehouden
Congressen het denkbeeld overwogen, om met kracht van wapenen in de Amerikaansche revoluties tusschenbeide te komen, tot
herstel van Spanje's heerschappij.
Tegenover dit door de Heilige Alliantie ingenomen standpunt
vaardigde toen de president der Amerikaansche Unie in het jaar
1823 zijn befaamde Boodschap uit, die aan aIle plannen van de
verbonden Souvereinen om in de Amerikaansche vrijheidsoorlogen te intervenieeren, een eind maakte. "Wij verklaren", zoo heette
het in dit document, "dat elke poging van het Heilig Verbond om
zijn politiek over eenig deel van dit halfrond te realiseeren, door
ons zal worden beschouwd als een gevaar voor onzen vrede en voor
onze veiligheid. ledere inmenging, die ten doel heeft de regeeringen
te bestrijden welke haar onafhankelijkheid hebben geproclameerd
en gehandhaafd, en wier onafhankelijkheid door ons na rijp beraad is erkend, .... zal steeds beschouwd worden als een onvriendschappeliik optreden tegenover de Vereenigde Staten". In duideliike bcwoordingen gaf deze Boodschap alzoo te kennen, dat, bij
eventueele interventie in de toenmalige Zuid- en Midden-Ameri-
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kaansche Republieken, de Unie zich hiertegen op krachtdadige
wijze zou verzetten; maar daartegenover werd in beginsel vastgesteld, dat de Unie zich ook niet in Europeesche Staatsaangelegenheden zou mengen; een bepaling waaraan de Vereenigde Staten
theoretisch ook tot op dell huidigen dag hebben vastgehouden.
Het ligt niet in onze bedoeling, hier na te gaan, hoe deze Monroeleer zich in den loop der jaren heeft ontwikkeld en gewijzigd; we
voIstaan met er op te wijzen, dat vooral in den laatsten tiid, met
name bij gelegenheid van de Venezuelaansche quaestie in 1904, duideliik is gebleken, dat de Amerikaansche Unie, op grond van de
Monroe-leer, zich zelfs het recht toekende om een 800rt van beschermheerschap uit te oefenen over de andere Amerikaansche
Staten, en de erkenning hiervan eischte door niet-Amerikaansche Mogendheden. Dit laatste is trouwens langzamerhand, hetzij
uitdrukkeliik, hetzij implicite, door de meeste groote Europeesche
Mogendheden ook geschied, - door Engeland bij verdrag van 9
November 1896, waarbij het Kabinet van St. James het scheidsrechterschap der Unie inzake de grensgeschillen met Venezuela
aanvaardde. Zoo sterk zelfs hechtten de Vereenigde Staten aan
hun opvatting van de Monroeleer, dat zij een uitdrukkeliik voorbehoud hebben gemaakt bij de onderteekening der overeenkomst
(van Oct. 1907) tot vreedzame beslechting van internationale geschillen. Het wordt in de daarvan opgemaakte verklaring vanzelfsprekend geacht, dat niets van de-n inhoud van dit verdrag aldus
mag worden uitgelegd, dat het "de Vereenigde Staten zou nopen
om af te wijken van hun van oudsher gevolgde staatkunde, op
grond waarvan zij zich van ingrijpen, inmenging of bemoeiing
in de politieke vraagstukken of met de staatkunde van eenigen
vreemden Staat onthouden; noch ook aldus, dat het voor de Vereenigde Staten zou beteekenen een opgeven van hun traditioneele
houding in zuiver Amerikaansche quaesties".
Amerika voor de Amerikanen was dus de leus; maar in dat
Amerika zou dan de machtige Unie uit het Noorden den toon en
de leiding aangeven. En zoolang nu de Staten van Latijnsche herkornst, de oude Spaansche Kolonien, de crisis van hun onstuimig
jeugdleven nog niet doorworsteld hadden, werd op deze pretentie
minder captie gemaakt, liet men zich zelfs zekere voogdii van de
Amerikaansche Unie welgevallen. Maar toen er moor zelfbesef
kwarn onder de Z.-Amerikaansche republieken en ze een eigen lijn
voor hun politieke en economische ontwikkeling hadden uitgestippeld, toen openbaarde zich een al sterker wordend verzet tegen
elke suprematie van den .Jiroodor" nit het Noorden, die zich had
opgeworpen tot den politieagent, [a zelfs tot den burgemeester,
hoofd der politie in alle Zuidelijke Gemeenten. En met name de
sterksten, de A. B. C.-Staten, lieten duidelijk merken, dat ze heelemaalniet gediend waren van een bemoeienis, die aan hun vroegere
onmondigheid herinnerde.

926

BUITENLANDSCHE KRONIEK.

't Is nog niet zoolang geleden, dat Noord-Amerika een zijner
eerste Staatslieden een rondreis liet doen door heel Zuid-Amerika,
om zoo mogeliik de suprematie der United States ginds te versterken; maar Roosevelt beleefde daar weinig genoegen van. Zijn tournee gaf aanleiding tot niet weinig onvriendelijkheden aan zijn adres
en aan het adres van 't Amerikaansche imperialisme. In Argontinis werd "Teddy" door de regeering gastvrij maar vormeliik ontvangen. Een wetenschappelijk comite noodigde hem nit om een
voordracht te houden, waaraan .de ex-president gaarne voldeed.
Doch had men misschien eerst nog hewondering of iets van dien
aard gekoesterd, de stemming veranderde plotseling, toen Roosevelt weinig anders deed dan propaganda-maken voor de .imperialistische politiek der Yankees. Ook in Brazilie moest de ex-president heel wat hooren en lezen, dat hem te denken zal hebben gegeven. Maar nog sterker afkeer van de imperialistische idee der
Amerikaansche Unie openbaardo zich in Chili. Toen Roosevelt te
Santiago stemming maakte voor de Monroe-leer, werd hij door zijn
toehoorders uitgefloten, en bij het verlaten der zaal werd hi] opgewacht door een reusachtige menigte, die luide uiting gaf aan haar
antipathie voor de Yankees en hun politiek. De betoogers trokken
zelfs naar de gezantschapsgebouwen van Mexico en Columbia,
waar zij uit sympathie voor deze beide Staten, die onder de knel
van de machtige Sterrenrepubliek zitten, aan hun haat tegen de
Yankees lucht gaven door het geroep van "weg met Noord-Amerika!" Het liep op een formeel oproer uit, waarbij politie en militaire macht moest optreden en de noodige gewonden vielen, zooals
bij een dergelijk Amerikaansch tooneel gebruikelijk is. Ret zaakje
had nog een politiek naspol, doordien daags daarna de afgevaardigde Concha met verwoedheid tegen de Yankee-politiek optrok. Men
moge ditnu misschien op rekening stellen van den sterk gepassio..
neerden "man ill the street", het feit teekent toch, dat de eminente
staatsman Martinez, oud-gezant van Chili in Washington, aan
Roosevelt in een officieele bijeenkomst vertelde, dat de Monroeleer dood is.
Nu valt niet te ontkennen, dat de Noord-Amerikanen, dank zi]
de macht hunner dollars, zich ste-eds steviger in de Latijnsche Republieken weten vast te nestelen. Te Washington werd zelfs een
"Bureau der Amerikaansche Republieken" opgericht met de bedoeling, zooals het heet, om de verstandhouding te bevorderen
tusschen de beide helften van Amerika, en hUll gemeenschappelijke
belangen (klaarbliikeliik tegen Europa) te verweren. Booze tongen
beweren dat deze leuze slechts een lokaas is om de Latijnsche Republieken groote jaarlijksche biidragen te doen storten; welke contributies dan gebruikt worden om stemming te maken voor den
voorrang der Yankees ell voor hun inmenging in de binnenlandsch« aangelegenheden van bedoelde Staten. Wat hiervan ook zi],
het Ieit is niet te loochenen, dat er thans door het Latiinsche Ame-
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rika een sterke beweging gaande is tegen de machtige Unie van het
Noorden, en banierdrager is daarbij de agitador Manuel Ugarte,
die, als een andere Peter van Amiens, de nieuwe wereld heeft doorkruist, al predikende, dat Latijnsch Amerika oon en onverdeeld
moet staan tegenover elke bemoeienis van buiten. Hij ziet de Latijnsch-Amerikaansche rassen en hun cultuur vooral bedreigd door
't gevaar van 't Noord-Amerikaansche, Angelsaksische imperialisme, en acht het daarom zijn levensroeping, het Latiinsch Amerika
voor dit gevaar te waarschuwen en op aaneensluiting aan te
dringen. Dat hij, Ugarte, den moed van zijn overtuiging bezit,
heeft hij op zijn reis van twee jaren door schier aIle Staten van
Amerika bewezen. Hij waagde zich zelfs in het hal van den leeuw
en hield in New-York een rede tegen het imperialisme van de Vereenigde Staten, die niet minder scherp was dan bijv. zijn uitlatingen te Bogota of in Mexico. Overal waar hij kwam, ontrolde
Ugarte de banier van het "AII-Zuid-Amerikanismus". In
Lima, Peru's hoofdstad, dorst hij zelfs de bewering aan, dat
die Zuid-Amerikaansche Staat, die zich overgaf aan den invloed
der Yankees, om daardoor, tegenover zijn buren, zijn doel te bereiken, zich-zelf en de zaak van het continent schade deed; ja verraad pleegde. Met name de landen aan de kust van den Stillen
Oceaan wilde Ugarte nauwer aaneengesloten zien. De opening van
het Panamakanaal geeft den Yankees een instrument in de hand
om hun imperialistische ideeen te verwezenlijken, en hun stappen
bij Ecuador om de Galapagos-eilanden machtig te worden, die zij
voor de veiligstelling van het Panamakanaal noodig hehbsn, en hun
bemoeienis met de Mexicaansche aangelegenheden, toonden ge-

noegzaam, wat kant het uitgaat.
Als men op dat alIes acht geeft, begrijpt men eenigszins de strekking van den onIangs gedanen stap der A. B. C.-Staten in het Mexicaansche probIeem. Het Latijnsche Amerika - dat bleek nu duidelijk - voelt zich van de Rio Grande tot Kaap Hoorn een in ras,
taal en godsdienst tegenover de Noord-Amerikanen, en heeft het
optreden tcgen Mexico van president Wilson als een aanval tegen
een lid van de gemeenschap gevoeld. En tegelijk bleek nit den gedanen stap ook, dat de pogingon om een goede verstandhouding
tusschen de drie voornaamste, vroeger zoo sterk rivaliseerende
Staten te verkrijgen, met succes zijn bekroond. Argentinie, Brazilie en Chili worden door gemeenschap van belangon tot elkander
gebracht. Zij koesteren aIle drie den wensch, aan het streven der
Unie, om haar invloed over het geheele nieuwe halfrond te doen
golden, paal en perk te stellen.
Het denkbeeld van een federatieve aaneensluiting der ZuidAmerikaansche Republieken is niet nieuw. Simon Bolivar, de "bevrijder", wilde niet allecn de vijf Staten, waaruit hij de Spanj aarden
had helpen verdrijven, tot elkander brengen, maar hij dacht zelfs
aan de oprichting van een algemeenen Zuid-Amerikaanschen
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Statenbond. Een duurzame vereeniging leed eehter sehipbreuk op
den onderlingen naijver van de toen vooral nog in hun "Sturmund-Drang"-periode verkeerende Staten. Grensgesehillen van soms
bedenkelijken aard deden zieh nog tot voor enkele jaren voor. Maar
gaandeweg is de verhouding tussehen hen toeh vriendschappelijker geworden. De oude rivaliteit, die meermalen in een oorlogszuehtige stemming oversloeg, heeft voor hartelijker, vertrouwelijker
relaties plaats gemaakt. Het resultaat daarvan is nu dezer dagen
aanschouwd: voor de eerste maal sloten de drie voornaamste Staten
van Zuid-Amerika zieh aaneen tot een gewiehtige diplomatieke
handeling; [a meer nog, terwijl dusver Noord-Amerika de tuchtmeester was van het Zuiden, kwam nu Zuid-Amerika zelfstandig
te voorschiin, ziin goede diensten aanbiedende om het Noorden uit
een moeilijk geval te redden!
Dat hierin sympathie voor het rasverwante Mexico sprak, is
buiten kijf; en we wezen er reeds op, hoe weinig populair de groote
.Jrroeder" van het Noorden tegenwoordig in de Latijnsehe Republieken is. Mag men nu eehter stellen, geliik sommigen reeds doen,
dat de Latiinsche volken van Amerika zelfs met een toekomstigen
buitenlandschen overweldiger, in casu dan de Aziatisehe rassen,
gemeene zaak zouden maken om de Unie te vernederen? Niet weI
tegen te spreken is, dat de Latijnsch-Amcrikaansche Republieken
zieh veel nauwer verwant gevoelen aan de Latiinsche naties in
Europa, dan aan hun noordelijke medebewoners van het Amerikaansche Vasteland. En de Argentijnsche oud-minister van buitenlandsche zaken Zeballos sprak 't indertijd tegenover Roosevelt uit,
dat de Argentijnsche beschaving in oorsprong en karakter zuiver
Europeesch is, en dat Argentinie daarom enkel een pan-Amerikaansche staatkunde kan nastreven op voorwaarde, dat zijn krachtige
zedelijke, intellectueele en economische banden met Europa behouden blijven. Doch al sluit dit een toepassing van de Monroe-leer
uit, vandaar tot een reehtstreeksche vijandelijke sympathie tegenover de Unie is meer dan een stap. Tegenover hen die er op wijzen,
dat de volken van Midden- en Zuid-Amerika, wat het ras betreft,
voor een zeer groot deel den Aziaten nader verwant zijn dan den
Europeanen, en ze daarom minstens even gemakkelijk Japanseh
kunnen "verlakt" worden, als eens Spaanseh of Portugeeseh, staat
weer het feit, dat meer dan een staatsman in Zuid-Amerika gewaarsehuwd heeft voor het Gele gevaar en daarom zijn landgenooten heeft afgemaand van ooit met de Japanneezen tegen de Unie
saam te spannen. Als zoodanig moet in de eerste plaats genoemd
Ismael Montes, de toekomstige president van Bolivia, van wiens
denkbeel den een inBuenos-Aires verschij nen d Duitsch bladin dezer
voege sehreef: "Is eenmaal Noord-Amerika bedwongen en zijn de
400 millioen Gelen door Japan georganiseerd, dan slaat ook het uur
voor Zuid-Amerika, en zullen de golven van gele menschenmassa's,
hongerignaar land, als een stormvloed de dunbevolkte Staten van
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Zuid-Amerika overstroomen. Geen Europeesche Mogendheid kan
dit keeren; de Zuid-Amerikaansche Staten kunnen enkel zichzelf
helpen door aaneensluiting en versterking hunner weermacht. De
invoering van den algemeenen dienstplicht is in ieder geval al een
voorsprong van het Zuiden hoven het Noorden. De Unie moet zich
enkel op haar rijkdom verlaten. Met geld kan men schepen bouwen en gewapende menschenmassa's oproepen, gelijk de Yankees
dit deden in den Burgeroorlog, maar dat zijn nog geen striidvaardige vlooteskaders en geoefende legers onder bekwame veldheeren, als een oorlog met Japan eischen zou, Of de groote
Mongoleninvasie over 50 of 80 [aren plaats vindt, wie zal het
zeggen? Zeker is, dat ze, als niet aIle teekenen bedriegen, nog
door het geslacht van doze eeuw zal beleefd worden. En het zal
dan niet enkel meer om de kusten van den Stillen Oeeaan gaan,
die een "Gele Zee" wordt, maar om het "Hinterland" in uitgebreiden zin; dus ook om Argontinie. Eenmaal georganiseerd, zal het
gele ras spoedig zooverkomen, dat het ontallijke millioenen voor
dit doel in beweging kan zetten. Dat heeft de Chineesche Bismarck,
Li Hung Chang, zeer goed geweten, toen hij zich eens aldus uitliet:
De Europeanen hadden China liever moeten laten slapen en niet
wakker maken. Dat zag ook de Duitsche Keizer in, toen hii de
bekende woorden sehreef: "Volker Europa's wahrt eure heiligsten

Giiter" ....
Het is dus mogelijk, dat Zuid-Amerika zich te rechter tiid van
het gele gevaar bewust wordt en zich, ter afwending daarvan,
aan dell kant der Noord-Amerikaansche Unie plaatst, haar althans
niet in den rug valt. Op rassen-solidariteit is niet altoos peil te
trekken, vooral niet wanneer de rasverwantschap niet boven allen
twijfel verheven is. We hebben dat nog onlangs in den Balkan
gezien. Voor 't oogenblik mogon we ons hiermee troosten, dat,
naar 't getuigenis van de beste kenners van het Oosten (geliik trouwens ook de feiten uitwiizen) het gele ras nog niet krachtig genoeg
ontwikkeld is om nu reeds een worsteling om de hegemonic in
den Stillen Oceaan aan te vangen. Men heeft weI een tiidlang gemeend, dat de naderende openstelling van het Panamakanaal ons
op het critieke punt brengen zou; of liever, dat Japan, eer het zoover was, zou beproeven zijn slag te slaan, wetende, dat het later
in ongunstigor conditie zou komen. Men wees dan met voorliefde
op den schicr wonderbaarlijken groei van het Eilandenrijk, op
zijn machtige economische en militaire ontwikkeling. Ongoveer
twintig jaren geleden omvatte het Japansche riik een oppervlakte
van 162.000 vierk. mijlen en een bevolking van 44 millioen zielen,
Thans heeft het een oppervlakte van 236.000 vierk. mijlen en
een inwonertal, dat de 70 millioen te boven gaat. Zijn handel en
nijverheid gingen in dezelfde mate vooruit. In 1902 beschikte Japan
over een handelsvloot met een inhoud van 720.000 tons, die in 1911
tot 1.800.000 tons gestegen was. De Hiiksuitgaven vermeerderden

930

BUITENLANDSCHE KRONIEK.

in dienzelfden tlid van 28 millioen pond sterling tot 58 millioen,
de nationale schuld van 52 millioen tot 265 millioen pond! En het
is voorwaar geen kleinigheid, dat Japan, gezwegen nu van ziin
machtige vloot van Dreadnoughts en liniekruisers, thans in oorlogstiid een leger van 1.650.000 man op de been kan brengen.
Maar toch, de laatste paar jaren bleef ook niet verholen, dat Japan
hoven zijn stand heeft geleefd; dat de Staathuishouding te groot
was opgezet in verhouding tot de inkomsten des Bilks; en de
gevolgen daarvan in het politieke leven bleven niet uit. Er openbaarde zich een diepgaande ontevredenheid over de ondragelijk
zware lasten die de fiscus aan de natie oplegde; crisis op crisis
brak uit; en zelfs de Regeering begreep ten leste, dat het tiid werd
om in te binden en zich te matigen op het stuk der krijgstoerustingen. Japan heeft behoefte aan rust en vrede, om zich vooral
finantieel te kunnen sterken; en daarbij komt dan nog, dat het,
voor een offensief optreden in den Grooten Oceaan, nog niet in
China dien ruggesteun vindt, waarop de regeering in Tokio moet
kunnen rekenen, zal ze zeker zijn van succes, Ten spiit van de
bevostiging van 't nieuwe regime door Joeansjikai's staatsgreep,
is China nog allesbehalve in staat om zich naar huiten krachtig
te doen golden, en er zullen allicht nog vele jaren verloopen, eer
het Riik van het Midden een Westersche Mogendheid zou kunnen
braveeren.
Nog niet zoo lang geleden liep het gerucht, dat Japan er op
uit was om in de nabijheid van Panama een steunpunt te vinden
voor zijn vloot. Behalve de verbindingen met de Westkust van
Noord-Amerika, heeft Japan drie stoomvaartlijnen op de West...
kust van Zuid-Amerika, namelijk op de havens van Valparaiso,
Salina Cruz en Callao. En van de openstelling van het Panamakanaal zal Japan zeker gehruik maken, om zijn handel ook op
de Oostkust van Noord- en Zuid-Amerika uit te breiden. Vandaar
de eisch, de zucht althans, om dien handel te kunnen beschermen
door een nabije vlootbasis, die tevens dienen kon tegen de Yankees
op de Westkust, in cas van oorlog. En ZOG was er dan sprake van,
dat Japan het oog had laten vallen op de Magdalonabaai hi] de
Zuidpunt van hot Californische Schiereiland, en dus behoorende
aan Mexico. In 1897 hebben de Vereenigde Staten al getracht
daar een kolenstation te vestigen, doch door het diplomatiek ingrijpen van Japan werd deze poging verijdeld. Thans, zoo ging
dan het gerucht, zou Japan, gebruikmakende van Huerta's geldnood, voorgoed beslag willen leggen op deze voortreffelijke natuurlijke haven, die een oppervlakte heeft van ongeveer 400 vierk. K.M.
en voor oorlogshaven als geschapen is. De Magdalenahaai ligt op
25 gr. N.B., dus halfweg Panama en San Francisco.
Dan, het gerucht is niet bevestigd; er is ook van onderhandelingen terzake tusschen Japan en Mexico niets uitgelekt. Reeft
de Amerikaansche Unie, beducht voor haar gevaarlijken concur-
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rent, soms op het laatste oogenblik nog een spaak in 't wiel gestoken? Dit zou voor de J apansche handeIspoIitiek een groote
tegenslag zijn, want daar de voor Japan nog gunstiger gelegen
Sandwich-eilanden - op een rechte liin van Yokohama naar
Panama! - aan de Vereenigde Staten behooren, zou Japan in
de omgeving van Panama bezwaarIijk een geschikt steunpunt voor
ziin vloot kunnen vinden. Met bijzondere belangstelling wordt
natuurlijk de oplossing van dit gewiehtige vraagstuk tegemoet
gezien, en niet minder is men er benieuwd naar, wat uit de vriendschap van Japan en het tegenwoordige Mexicaansch bewind
groeien zal. Ook hier geldt het Engelsche spreekwoord: Komende
geheurtenissen werpen hun schaduw voor zich uit; en al mag de
Unie, met het nu hiina voltooide Panama-kanaal, een machtigen
stratogischen voorsprong op haar J apanschen mededinger hebben verkregen, de quaestie van de hegemonie in den Grooten
Oceaan bliift aan de orde en zal eens beslist moeten worden. Japan
zal wellicht een Europeeschen oorlog afwachten, hopen op den
waanzin van Europa om zulk een striid te beginnen, En mocht
de Unie tevens in moeilijkheden komen, dan zou het miss chien
pogen zijn slag te slaan. Meer dan een schrijver van gezag over deze
dingen - we noemen slechts Stewart L. Murray - heeft hierop
gewezen. Breekt er een Europeesche oorlog uit, dan staat Engeland onmachtig in den Grooten Oceaan, en dan is voor Japan, met
China achter zich, de kans schoon. En daarom wilde hij dan, dat
Engeland en Amerika een verbond sloten om het status quo in de
Stille Zee te handhaven: De Britsche vloot behoorde de EngelschAmerikaansche belangen te beschermen in den Atlantischen
Oceaan, terwijl de Amerikaansche eskaders dit dan doen in het
Noordelijk deel van den "Pacific-Ocean". En als het noodig
was, zouden beide vloten zich door het Panama-kanaal kunnen
concentreeren, om het erfdeel van de blanken en hun toekomst
tegenover de gele rassen te handhaven.
Het is zeker opmerkelijk, dat ook in Engeland de oogen almeer
opengaan voor het "gele gevaar", dat allen blanken volken in Azie,
Australis en Amerika bedreigt. De Londensche bladen vertelden
ons pas nog, hoe generaal Ian Hamilton, die de striidmacht van
het Britsche empire overzee inspecteert, te Aucland, in NieuwZeeland, de stoute stalling heeft gelanceerd, dat de Groote Oceaan
niet meer de vorzamelplaats is van landen, maar van werelddeelen, en dat daar misschien zal beslist worden, of Europeanen,
dan weI Aziaten het lot van de wereld zullen leiden. Het ziet er
inderdaad weI naar uit, al zal het nog vele jaren duren kunnen,
eer de gele rassen deze ontzaglijke worsteling aandurven. Misschien heeft Engeland dan nog tijd genoeg, om goed te maken zijn
misdaad tegenover de Christelijke Staten door het sluiten van ziin
alliantie met het heidensche Japan, en kan het door nauwere aansluiting, in de naaste toekomst, bij die Staten, boete doen voor
zijn fatale verdeel-en-heersch-politiek van 't verleden.

LE ESTA F E L.

Dr. W. J. A a l d e r s, De uiaarde der mustiek. voor ons
geloofsleven. - Baarn, Hollandia-Drukkerij, 1914.
In verband met mijn breede historische beschrijving van de mystiek in
de series "Groote mystieken", tracht dit boekje in kort bestek de wezenl'ljke waarde der mystiek te teekenen. Men heeft op dit gebied met
veel misverstand, eenzijdigheid, vooral met ong eestelijkheid te doen. Het
belang der zaakis waard, dat getracht wordt deze uit den weg te ruimen,
om hetgeen de Christelijke mystiek bedoelt, en ten slotte toch ook door
Christenen, die het woord mystiek, om welke reden dan ook, niet bezigen,
als het edelste ter wereld wordt gezocht: Gods verborgen omgang, te
vinden.
W. J. A.

Chrisiensocialisme en S. D. A. P. I, door B. deL i g t. dam, De Toekomst. 1914. 73 bIz. f 0.30.

Schie-

Er zijn religieuse socialisten, die Christen willen heeten en zich om
tactisehe redenen aansluiten aan de Sociaal-democratische Arbeiderspartii, Er zijn andere religieuse socialisten, die Christen w illen heeten en
om principieele redenen deze aansluiting weigeren. Wie heeft gelijk I
In meer dan een geschrift van over en weer wordt de vr aag behandeld.
Naar het ons voorkomt, een vraag, die practisch van weinig beteekenis
is; de "Bond van Christen-Socialisten" is zeer klein en schijnt dat te
zullen blijven; de zuigkracht gaat uit van de groote partij. Ret IS
trouwens in het buitenland niet anders; een Christen-socialistische
kring, die naast en zelfs tegenover de georganiseerde sociaal-democratie
zich handhaaft en die van eenige beteekenis is, laat zich cok daar niet
aanwijzen. Maar anders staat de zaak, wanneer wij wat hooger klimmen
en naar de cultuur-beteekenis van dezen striid vragen, Ret gaat hier
toch over de waarde en de krach t van een religieuse overtuiging
voor het sociale leven. Ret gaat er over zoo, dat de vr aag niet enkel
louter-theoretiseh wordt gesteld en behandeld; maar dat zij midden In
de practijk van het leven kan worden gesteld. Uit dit oogpunt zijn de
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gewisselde schrifturen van algemeen belang. Reeds in 1912 heeft De Ligt
de afzonderlijke organisatie verdedigd op blz, 102-1.05 van Ontwerpbeg'inselverklaring voor den Bond van Christen-Socialisten Naar het
schijnt, heeft men deze uiteenzetting niet afdoende gevonden, omdat
hij zich in zijn argumentatie al te zeer stut op particuliere uitingen
van afzonderlijke personen. Hij is althans daarna in Samenwerking een
nieuwe artikelenreeks begonnen, waarvan het eerste deeltie thans afzonderliik verschenen is. Er wordt in geconstateerd, dat voor religieuse
naturen in de S. D. A. P. geen paats is; een groote reeks uitingen, uit
partir-bladen o.a., dient als argument. Maar het is pas het eerste
deeltje. Wij zouden den schrijver gaarne eenige vragen noemen, wIer
beantwoording zijn werk van bliivende waarde zal maken, Zoo is het
niet meer voldoende om te constateeren, dat de S. D. het historischmaterialisme onderstelt en propageert; de vraag is, waardoor dit geschiedt. Behooren zij onlosmakelijk samenf Naar onze overtuiging : jaI
Maar als een socialist deze kwestie onderzoekt, zal het minder verdacht
zijn dan wanneer wij het doen. Zegt De Ligt ook ja, dan moet hij de
merkwaardige uitingen, b.v. van Adler, eens behandelen, die v66r religieuse behoeften pleit en het materialisme onvoldoende acht. Zegt hij
neen, dan moet hij eens bewijzen, hoe zonder de onderstelliug van het
historisch materialisme het socialisme kan worden opgebouwd ais
w e t ens c hap pel ij k e noodzakelijkheid; wij meenen, dat men dan
moet terugvallen tot de: u top i e. In beide gevallen moet hij tevens
aandacht geven aan het feit, dat de geheele internationale pers het
ongeloof propageert, zooals hij dat hier zelf aanwijst (bIz. 72 v.), en zooals
bet documenten-zware boek van Ilgenstein dat [uist dezer dagen zonneklaar aantoont; doch niet enkel aan het feit, ook aan de verklaring van
het feit. En laat hij als socialist dan den term eens doorzoeken "Religion
ist Privatsache", dien wij onmogelijk anders dan als onoprecht kunnen
signaleeren. ,6t\1 deze vragen zijn religieus en philosophisch van beduidenis. Het zal ons welkom zijn, als De Ligt ze in het vervolg van deze
studie eens van zijn standpunt behandelen wil. Wil hij de behandeling
oak theologisch extra-interessant maken, dan moet hij tevens deze
vraag binnen zijn gezichtskring trekken: hoe komt het, dat tot heden
geen enkel theologisch-geschoolde orthodoxe een aanhanger van het
"socialisme" (dit woord natuurlijk niet in den breeden Engelschen en
Amerikaanschen zin) werd en bleeff Ook zijn eigen meer philosophisch
dan theologisch standpunt komt dan mede in aanmerking. Er is in elk
geval stof genoeg!
S. d. B.

C. S m e e n k, Voor het sociale leoen. 234 blz, f 1.75; geb. f 2.25.

Rotterdam, Libertas 1914.

Het werk wil blijkens den ondertitel "een handbook" ziin "ten dienste
van de christelijke vakorganisatie en de algemeene arbeidersbewegin g".
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De oud-Minister Talma beveelt het in een woord vooraf als zoodanig aan.
En wij kunnen niet anders dan met die aanbeveling instemmen. Men mag
hier n atuurlijk niet meer zoeken dan wat bedoeld en gegeven wordt: een
handboek. Tegen de wetenschappelijke constructie zou hier en daar bezwaar zijn in te brengen. De mededeelingen omtrent de buitenlandsche
christelijk-sociale beweging zijn ook niet altoos geheel juist. Maar ais geheel genomen kan dit boek voortreffelijk werk doen in de kringen, waarvoor het bestemd is: de voor-aan-staanden onder onze arbeiders, En eerlijk
gezegd kan het vooreerst ook nog weI heel goed werk doen onder sommigen, die in algemeene ontwikkeling verder zijn dan dezen; b.v. onderwiizers
en predikanten, die toch nog niet precies aIles weten, wat dit boek vertelt!
'Vij ziin zeer blijde met de verschijning. Over de taak van den Staat in het
sociale leven zouden wij graag nog eens met den schrijver praten; hoofdstuk XII gaat naar ons oordeel iets te ver en iets te weinig diep.

S. d. B.

D a a n van d e r Z e e, Bet Christen-eocialisme. Toekomst, 1914. 168 bIz. f 1.25, geb. f 1.75.

Schiedam, de

Dit boek is gereedgemaakt volgens het bekende recept. De tegenwoordige maatschappij kent veel verkeerde toestanden; zij zijn gevoig van het
kapitalisme; het christendom veroordeelt deze toestanden; dus ook het
kapitalisme; het is derhalve v66r het socialisme; want in het socialisme
is de oorzaak der tegen woordige misstanden verdwenen. Dat alIes laat
zich goed hooren; het is in altoos vrijwel dezelfde woorden in binnen- en
buitenland zoo dikwijls gezegd, dat men het eigenlijk ook weI gaat gelooven. Helaas is geen dezer axioma's zoo maar voetstoots aan te nemen;
er is bij het eerste en derde nog iets te vragen, bij de overige axiomata
nog zeer veel te vragen. De kracht van dit boek is de gemakkelijkheid,
waarmede het betwistbare dingen als zekerheid zegt. De zwakheid van het
boek is, dat het van nit het christendom een stelsel moet verdedigen, dat
aIleen van nit het materialisme als een eenheid kan worden opgebouwd.
Dat is natuurlijk sen onbegonnen werk, gelijk b.v. de uiteenzetting over
den klassenstrij d zonneklaar bewijst. Het is weI een der beste boeken, die
wij over het christen-socialisme gelezen hebben. Maar het christen-sociaIisme is zelf van dien aard, dat een boek daarvoor geschreven n ooit goed
of bevredigend kan zijn.
S. d. B.
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"De Sierkste", door Anna van Goch-Kaulbach, geb. f
bij E. J. Veen, Amsterdam.

3.50~

Onderwerp: Twee broers en hetzelfde meisje, doet dus denken aan
Robbers' "de Bruidstijd van Annie de Boogh", waar we de bruid in den
nacht voor haar trouwen zien wegvluchten naar bruigoms broer in Brabant;
ook (een verre) gelijkenis met Hall Caine's "the prodigal son", hoewel dit
Iaatste heel wat diepere karakters, fijnere teekening en meer inhoud geeft,
Dit boek zal zijn lezers weI vinden, zijnde een boek van dezen tijd.
Bart was altijd een jongen vol gevoel voor de natuur, kon bij mooi weer
in school niet werken, bleef dan weg, maar haalde later weI in. Op 't
geldkantoor evenzoo. Hij laat zich in alIes lei den door opwellingen van
eigenlust. Als Wies hem boeit en hij haar, zoodat het komt tot een verloving, "is er maar een overweging die gelden mag, ons geluk, onze jonge
heerlijke liefde" (bIz. 81). "We zijn geboren voor geIuk" (96) en moeten
nu kortweg aIles op zij zetten, wat ons hinderen zou eigen begeeren
voldoening te verschaffen. Wie zich stoort aan mensch noch afspraak verkrijgt het best zijn geluk en kan dan ook te beter nuttig zijn.
Wies voelt wel het egorsme daarin, en als Herbert, Barts plichtmatig
hard werkende broer, haar voorrekent, dat zij den egorstischen Bart moet
laten schieten, omdat zii beiden beter bij elkaar hooren, dan wil Wies zich
eerst nog opofferen aan Bart, maar Herbert zet door, eischt van Bart om
op zij te gaan en van Wies om tot hem te komen.
Bart merkt, dat Wies weI buiten hem zou kunnen, beseft dat zij dan
het mooie ook niet in zijn leven zal kunnen brengen, wil tevens haar
geluk, dus laat hij haar los.
Wie is nu de sterkste?
Wies en ook Herbert voelen zich kleiner dan Bart, dien ze eerst VOOi
een zwakken jongen hielden. Bart heeft het gewonnen.
Intusschen deze "sterkste" bliift wat hij was: een in hoofdzaak met zich
zelven rekenende natuur ..... precies als Wies en Herbert. Wat zal er van
komen als de moraal dezer menschen besturing moet geven aan wie op
veel moeilijker wegen door het leven moeten? 't Is een buiten-Christelijk
boek, bewijs gevende hoe een mensch zonder God noodwendig zich zelf
tot middelpunt houdt.
Wil het dit aantoonen? Of is het een onwillekeurige zelf-openbaring
van den geest dezes tijds?
"De sterkste" zou sterker zijn geweest, had hij zich zelven kunnen
overwinnen in de kracht des geloofs.

F.
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Een Zeemansvrouw, door W. S chi p per s, Callenbach. 1913.

Nijkerk, G. F.

Geen luid-klinkende epitheta passen bij dit eenvoudige verhaal, maar
zoo ergens, dan geldt hier: simplicitas sigillum veri, in al zijn eenvoud
draagt het het kenmerk der waarheid, der werkelijkheid.
Niets is er in dit boek, dat pretentieus naar voren komt, zelfs het
thema - de doodgewaande zeeman, die na lange jaren van afwezigheid
terugkeert en zijn vrouw met een ander getrouwd vindt - is niet nieuw,
maar het is niet zonder talent uitgewerkt en bereikt dramatische hoogte
i.n de tragische scene tusschen de twee mannen, die beiden dezelfde
vrouw oprecht liefhebben en van wie hii, die de oudste rechten heeft,
weI wijken moet, wijl de omstandigheden hem dwingen: hier is het leven
gegrepen.
IEr ligt iets hartelijks, iets innigs in dit eenvoudige boek, welks
hoofdpersonen we in den korten tiid, dien we met hen meeleven, onwillekeurig lief krij gen.
Wanneer de schrijver, die, naar het gerucht wil, bij dag den smidshamer zwaait, niet meer geven wil dan hij kan en zijn krachten niet
overschat, hebben we van hem nog veel verwachting. Meer dan "de
Pastoor van Tergouw" en dergelijke behooren boeken als het ziine bij
een uitgever, die in zijn ex-libris als devies voert: goet, frisch, claer.
Rotterdam.
Dr. G. W. van Bleek.

Uit hetland van den Draak.
Reisbrieven van H. COLIJN.

II.
DE METROPOOL.
Peking, 29 September 1913.
Zien wekt nadenken; aanschouwing leidt tot beschouwen.
Maar ik zal mij weI wachten reeds nu in beschouwingen over Chineesche toestanden te treden. Ik zag nog te weinig en hoorde te
veel, zoodat boven mijn oogen een even groote wanorde bestaat als
in het Chineesche rijk zelf heerscht. Mijn beschouwingen en oordeelvellingen krijgt ge dan ook eerst te hooren als mijn reis door
China afgeloopen is.
Voorloopig ben ik slechts gevoelige plaat en, een beetje ook,
grammophoon.
Reden maakte ik een begin met het zien van Peking en, ook
zonder de stad eerder gezien te hebben, kan men als hoofdindruk
veilig neerschrijven: Peking is zooals het was. Daaraan wordt niet
tekort gedaan door de enkele wijzigingon die sommige gedeelten
der stad sinds 1900 ondergingen. Deze vermochten het generale
karakter niet te wijzigen en zelfs de beieekenis van Peking is in
hoofdzaak nog dezelfde als voor een zestal eeuwen.
De stad, die een omvang heeft van 34 K.Y. en een klein milIioen inwoners telt, is verdeeld in 2 hoofddeelen: de Mantsjoe- of
Tatarenstad en de Chineezenstad. De eerste beslaat ongeveer 2/3
van het geheel en is zelf weer verdeeld in 3 hoofdonderdeelen, n.l.
de eigenlijke Mantsjoestad, het gezantschapskwartier en de keizerstad; terwijI dan in die keizerstad weer een afgesloten gedeelte
59
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ligt, omgeven door een diepe gracht, t.w. de purperen of verboden stad: het tegenwoordig keizerIijk verbIijf.

Keizerstad

Verboden
stad

Mantsjoe

-

stad
Gezantenkwartier

Chineezenstad

Al de 5 deelen ziin door hooge dikke muren omsIoten. 't Machtigst is de muur om de oude Tatarenstad, n.l, 15 :M. hoog en van
boven 12 :Meter breed. V66r den muur welke het gezantenkwartier omgeeft, heeft men een strook van ongeveer 200 M. breedte
opengehouden, waardoor de verdediging vergemakkelijkt wordt.
Binnen dien muur is het terrein verdeeld in vierkante blokken,
elk weer door een muur omgeven en in de aldus omsloten ruimten ziin de verschillende legaties gelegen met de troepen van elke
natie.
Wie als Nederlander iets voelt voor het waardig optreden zijner
natie in het buitenland, die kan - het zii al dadelijk vooropgesteld - van een bezoek aan Peking genoegen beleven.
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Het Nederlandsch gezantschapsgebouw met aanhoorigheden is
niet weelderig; eenvoudig veeleer; maar het heeft iets wat ook de
Amsterdamsche patricierswoningen in de Bocht van de Heerengracht hebben. ,,,Deftig", dat typische Hollandsche woord, waarvoor ik in vreemde talen nooit een volkomen equivalent terugvond; deftig, dat is het passende woord voor de Nederlandsche
huisvesting in Peking.
En in die alleszins waardige omgeving een keur van vriendeliike en hartelijke landgenooten, waarvan onze gezant en zijn echtgenoote het lichtende middelpunt vormen.
Maar dat is nog niet alles, al is het veel. Zelfs na een tweedaagsch verblijf merkt men reeds, als men oogen en ooren opendoet, dat de Nederlandsche vertegenwoordiging hier iets beteekent. Hier althans ziin we iets in de internationale staatkunde en
dat ziin we aan onze vertegenwoordigers der laatste jaren verschuldigd,
Maar ik zou over Peking schrijven; over de stad die eigenlijk
Pei-tsiing, hoofdstad van het Noorden, zou moeten heeten, tegenover Nanking, hoofdstad van het Zuiden. En dan is men er, in
weerwil van dat taalpurisme, nog maar half; want de Chineezen
zelve noemen haar Sjoen Tien Foe, d.i, gehoorzaam aan den'
hemel.
Aanvankelijk onder andere namen, bestaat Peking sinds 1122
voor Christus.
In het begin der 13e eeuw onzer jaartelling, dus ruim 2000
jaren na hare stichting, werd de stad veroverd door den grooten
Gengis Khan. Een van diens opvolgers - Chubilai Khan, die
o.a. eenigen tiid den Venetiaan Marco Polo tot secretaris had .gaf aan de stad haar tegenwoordigen vorm.
De Mongolen - of Yoeandynastio werd in 1368 vervangen door
de Mingdvnastie en deze in 1644 door de 2 jaren geleden afgezette Mantsjoe- of Chingdynastie, Onder deze laatste twee dynastieen werd aande stad zeer weinig veranderd en daarom kon ik
zoo even zeggen, dat Peking is wat het sinds ongeveer 6 eeuwen
was: behalve dan dat de Chineezen en Mantsjoes thans dooreengemengd de stad bewonen.
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Dit weinige zij over Peking in het algemeen genoeg.
Over wat zij herbergt kom ik van zelf weI aan 't schrijven, want
reeds dezen voormiddag bracht ik een bezoek aan den Lamatempel; den tempel van Confucius en.. . . .. het gebou'W van de
Y.M.O.A.
China heeft geen nationalen godsdienst. Zoowel het Taoelsme
als het Boeddhisme worden er beleden (dit laatste ook in zijn
Lamaistischen vorm.) Wil men het Confucianisme, dat eigenlijk
geen religie is maar aIleen moraolleer, er bij voegen dan zou men
kunnen zeggen, dat China 3 hoofdgodsdiensten heeft, met daarnevens een vrij groot aantal Mohammedanen en weinig Christenen.
De Confuciustempel is een eenvoudig gebouw, aIleen merkwaardig door de vele tabletten (rechtopstaande steenen tafelen) die
men er aantreft. In den eigenlijk gezegden tempel vindt men een
tablet van Confucius zelf (waarin een deel zijner ziel woont) en
4 van ziin vier voornaamste leerlingen.
Buiten den tempel ontwaart men in lange riien een groot aantal dier steenen tafelen door vereerders uit elken tiid opgericht.
Ze zijn beschreven met spreuken uit de klassieken. Belendend aan
den Confuciustempel ligt de hal der klassieken, een lange galerij
met meerdere rijen opstaande tabletten, waarop de officieele tekst
der z.g. klassieken voorkomt. Deze klassieken bestaan uit eenige
werken ten deele van Confucius zelf, ten deele door hem gecompileerd.
Zoo bevat een boek, d.w.z. een groep van steenen tafelen, de geschiedenis van China tot op Confucius' tijd; een groep geeft oude
gedichten te lezen (voor wie het kan) en een groep riten en ceremonien, enz.
Bij deze hal der klassieken ligt een kleine tempel waarin de
keizer zeIf, als de belichaming der hoogste wijsheid, de oude boeken nu en dan kwam voorlezen en uitleggen. Hij was de eenige
onfeilbare exegeet, want hii was half-god.
Eigenaardig is weI, dat de Confuciusvereering weer aan

het

opkomen is. Vroeger had men in de scholen beeldjes van hem, die
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door de kinderen vereerd werden. Na de revolutie was dat alles
uit: men deed er niet meer aan. Zelfs zijn verjaardag, een hoogtepunt in het Chineesche leven, werd niet meer gevierd. J.l. Zaterdag (27 September) is echter die verjaardag weer op plechtige
wijze herdacht en zelfs is in het Parlement een voorstel gedaan
(niet door de Regeering) om het Confucianisme tot Staatsgodsdienst te verklaren.
Voor een leek, d.w.z. voor iemand die geen sinoloog is, heeft
een bezoek aan den Confuciustempel weinig beteekenis. Het gebouw imponeert in geen enkel opzicht en wat het bezoek interessant kon .maken: kennis van taal, wijsbegeerte en godsdienst,
ontbreekt natuurliik aan nagenoeg elken bezoeker. Om die reden
was het bezoek aan den Lamatempel belangwekkender; er was
juist dienst, een soort mis naar het mij voorkwam, en dus viel
bier wat met oog en oor waar te nemen.
Voor de deur eerst een heisch kabaaI, getoeter op alieriei onwelluidende instrumenten, om de kwade geesten te verdrijven. De
priesters ongeveer gekleed op de wijze als onze Katholieke priesters bij het misoffer en voor een altaar coremonien verrichtende.
De leerlingen-priester (gewone menschen gaan niet naar dezen
tempel) gaan zitten, krijgen elk een bakje warm water en beginnen dan op de wijze van het Koran-reciet allerlei formules van
heilige woorden uit te spreken met toenemende snelheid en aangroeiend stemgeluid. Tot zij niet meer kunnen en dan volgt handgeklap, steeds sneller en heftiger. Daarop wordt dan het bakje
water gedronken; schenkers gaan rond om het te vullen en na een
pauze begint men opnieuw.
Eerbied of aandacht is er absoluut niet bij.
Aan versiering wordt in deze gebouwen niet veel gedaan; een
schilderii, het hemelleven voorstellende, was eigenlijk het eenige
dat de aandacht trok. De hemelingen zagen er zeer aardsch uit
en hadden zich gedeelteIijk in oude mandarijnen-kleeding gestoken. De wolken waren hun woonplaats. De verdienste van deze
voorstelling is m.i. dezelfde als van ons huidig futurisme. D.w.z.
men kan het doek veilig overdoopen en het iets anders laten
voorstellen. Als men mij gezegd had dat het de Chineesche voor-
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stelling was van een der tochten van Gengis Khan of van een gevecht tijdens den Boxer-opstand zou het mij niets meer moeite
gekost hebben dat te gelooven dan te aanvaarden, dat ik hier een
voorstelling van den hemel aanschouwde. De schatten, aan dezen
tempel behoorende, moet men dan ook niet zoeken in het gebouw
waarin de godsdienstige samenkomsten gehouden worden, maar
daarbuiten. Zoo waren in een gebouw achter de vergaderzaal
verschillende kostbare afbeeldingen te zien van den Lamatempel
te Tibet en ook 3 groote Boeddhabeelden, voorstellend den Boeddha van het Paradiis van het Westen, den historischen Boeddha
en den Boeddha der toekomst.
Geleerde menschen zullen er misschien om meesmuilen, wanneer ik dien Boeddha der toekomst in verband breng met de toekomstverwachting van andere volken. Natuurlijk weet ik wel, dat
die Boeddha der verwachting in het Lamaisme iets heel anders
is als -de wederkomst van den Christus, of de komst van den
Mohamedaanschen Mahdi die de wereld vervullen zal met gerechtigheid en aIle volkeren der aarde aan Allah zal onderwerpen; maar dat neemt toch niet weg, dat we ook hier te doen hebben met een dier uitingen van het religieuse leven, die heenwijzen
naar een verlossing der wereld uit het aardsche lijden. Doch laat
deze indruk er nu glad naast zijn, ik schriif hem toch neer, omdat
ik den invloed er van vanmorgen inderdaad ondergaan hebe
In een derde gebouw valt op een reusachtig (15 M. hoog)
Boeddhabeeld, en eindelijk - iets op zij van deze drie achter
elkaar gelegen tempelafdeelingen - een Kwantibeeld; beeld van
een door den vorigen keizer tot god verheven generaal, die oorspronkelijk als god vereerd werd in de tempels van het Taoelsme
en nu in de Boeddhistische tempels (althans bij het Lamaisme)
ook weI voorkomt als dorpelwachter van den hemel om de booze
geesten te weren.
Dit complex van gebouwen - aan het Lamaisme gewijd doet, door de tegenstelling, weI sterk in het licht treden dat het
Confucianisme eigenliik geen religie is.
Confucius bepaalde zich tot het terrein van staatsrecht en zedeleer; metaphysische vragen ging hij uit den weg.

REISBRIEVEN VAN H. COLIJN.

943

In den aan hem gewijden tempel is er ook niets dat religieuse
gedachten wekt. Ronduit gezegd, de hal der klassieken, met haar
lange rijen rechtopstaande steenen tafelen liikt op een kerkhof. In
den Confuciustempel is alles versteend, dood. De casuistiek,
want daardoor kenmerkt het Confucianisme zich toch nog meer
dan door een systematische levensleer, voert altiid tot verstijving.
Het Boeddhisme daarentegen zooals het zich hier in zijn
Lamaistischen vorm vertoont, moge valsche religie zijn, maar
het is religie.
Ten slotte het gebouw van de Young Men's Christian Association CY. M. C. A.); [ong China naast het oude; de toekomst (?)
naast het verledene.
De stichting is een geschenk van J 0 h n Wan n em a k e r uit
Philadelfia CN.A.) die er 150.000 gulden voor gaf (de 5e reeds
van dien aard) en van de Princeton Universiteit die f 37.500
voor de inrichting verstrekte.
In het gebouw ontmoette ik Generaal Chang, die onlangs voor
opiumaangelegenheden in Europa vertoefde; zoomede Dr. Chioe
in wien ik, tot miin groote verrassing, iemand aantrof, die verschillende bekenden had in onze Nederlandsche Christelijke kringen. Nauwelijks met hem in aanraking gekomen zaten we ineens
in Amsterdam bij Prof. Rutgers; in Rotterdam bij Dr. van Staveren; in Utrecht bij de familie Van Beeck Calkoen.
Die Chinees kreeg aan het einde een handdruk van me, die hem
de vingers deed kraken; althans hii keek eenigszins pijnlijk, maar
nam niettemin de uitnoodiging aan om bij zijn a.s. bezoek aan
Europa ten mijnent te komen logeeren,
Chioe, die te Berlijn promoveerde als doctor in de philosophie
en voortreffelijk Duitsch en Engelsch spreekt, is thans professor
aan de Gouvernementsuniversiteit te Peking. Maar.... daze
staat, wegens gebrek aan geldmiddelen, door het nieuwe Kabinet
gesloten te worden; en gebeurt dit, dan gaat Chioe weer op reis
naar Europa en Amerika.
Nog tienduizend zulke mannen en China is erl
Het gebouw, dat een machtigen indruk maakt, biedt gelegen-
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heid tot logies aan leden der Y. M. C. A. voor nagenoeg geen
geld en heeft een zeer groot aantal leeszalen en studielokalen. Er
worden lessen gegeven in Engelsch, Fransch en Duitsch; benevens
in mathematische en technische vakken. Ook is er een aula in
van 1200 zitplaatsen, waar des Zondags gepreekt wordt.
De leerlingen (Chineezen) betalen voor hun onderwijs 6 dollar
per jaar (f 7.50) vaste contributie en 8 dollar per 4 maanden
en per vak waarin zij onderwijs ontvangen. Er wordt zeer druk
gebruik van gemaakt. Dat is een manier van zending drijven!
Maar wij hebben geen Wannemaker's, noch ook Universiteiten
met eigen geldmiddelen. Of eigenliik Wannemaker's zijn er nog
weI. Maar zij geven bii ons niet. En zeker niet voor de zending.
Daarvoor komt het geld bijeen met dubbeltjes en kwartjes.
30 September.
Het is ondoenlijk over de Chineesche gebeurtenissen der laatste
j aren ook maar iets te zeggen, zonder telkens te stuiten op de
befaamde Keizerin-Weduwe Tzu H s i, die een halve eeuw lang
op het lot van China den grootsten invloed heeft uitgeoefend.
De "Holy Mother", de "Old Buddha", zooals zij in de wandeling
geheeten wordt, is een te merkwaardige verschijning in China's
geschiedenis geweest om er over te zwijgen; zelfs een simpele
sight-seeing reiziger kan haar niet met rust laten.
Ter vergemakkelijking van het lezen van mijn eerstvolgende
brieven geef ik daarom eerst maar een beknopte geslachtsliist
van de Keizerlijke familie, voor zoover de laatste eeuw hetreft.
Keizer Tao Kuang 1821-1850

I
Keizer Hsien Fung

I
Prins

Prins Kung

ChU}

1850-1861

Keizer Tung Chi

1861-1876

Keizer Kuang Hsu

l

Prins Chun

1876-1908
Keizer Hauan

1908-1912

ung

(geboren 1906)
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Nadat in het midden van 1852 de 27 maanden rouw over den
dood van Keizer Tao Kuang voleindigd waren, ging er een Keizerlijk bevel uit dat aIle mooie Mantsjoemeisjes - voor zoover
daartoe uit andere oorzaak in aanmerking komende - zich moesten presenteeren aan het hof, opdat er een keuze voor 's Keizers
harem gedaan mocht worden. Den 14en Juni van dat jaar had de
schouw plaats en van de 60 sollicitanten mochten er 28 de goedkeuring van de Keizerin-moeder verwerven, welke 28 door haar
in 4 klassen verdeeld werden. Onder de 3e klasse was er een die
den naam Yehonala droeg en die bestemd was een halve eeuw
lang den Chineeschen Staat te leiden.
Aan deze Yehonala werd in 1856 een zoon geboren, nadat zij
in 1855 verhoogd was tot den rang van concubine der 2e klasse.
Favorite was zij reeds eerder geworden en vrouw van beteekenis
toonde zij - ofschoon eerst 18 jaren oud - zich reeds in 1853,
toen zij in de leiding der zaken bij den Taiping-opstand een rol
van beteekenis vervulde. In 1856 tot den eersten rang verhoogd,
en in den volksmond met de titel Yi, "vrouwelijke kracht", aangeduid, werd zij vanaf dat jaar de wezenlijke regent van het onmetelijke "Rijk van het Midden". Y e h 0 n a I a, zoo was haar
meisjesnaam voor ze deel uitmaakte van den Keizerlijken harem;
Y i, zoo werd ze meest genoemd in de eerste jaren van haar verblijf in de "verboden stad". H u a n g F a i H 0 u en HoI y
~f 0 the r, zoo werd ze later dikwijls genoemd. Tzu H s i zoo was
haar officieele naam na 1861. Het volk uit het noorden des Rijks
gaf haar echter meest den eeretitel van 0 I d Bud d h a en de
Europeanen noemendeze Tzu H s i als regal: de K e i z e r i nWed u we.
Driemaal was zij Regentesse van het Keizerrijk.
De eerste maal .van 1861-1873, tiidens de minderjarigheid
van haar zoon, die bij het overlijden zijns vaders eerst 5 jaren
oud was. Slechts 2 jaren na het eindigen van dat eerste regentschap stierf de verwijfde Tung Chi en nam het tweede regentschap, dat tot 1889 duurde, een aanvang. Tegeliik werd de periode
van voortdurende inwendige moeilijkheden in China ingeluid, Beginnende met de erfopvolging.
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Naar Chineesche zede moet een overleden Keizer steeds door
iemand van een jongere generatie worden opgevolgd, Indien er
dus geen zoon is, mag een broeder b.v. niet opvolgen en evenmin een germain neef; die toch behooren tot dezelfde generatie.
Nu was Tung Chi gestorven zonder een zoon na te laten,
maar. . .. ziin gemalin was enceinte en dus.... Daarenboven
was er nog een achterkleinzoon van Keizer Tao Kuang, derhalve
iemand van een jongere generatie dan de overleden keizer en
dus gerechtigd tot de opvolging. Maar.... er was ook nog een
Tzu H s i, een gewezen regentes van het Keizerrijk; een vrouw
die vele mannen stond.
Haar overleden gemaal, Keizer Hsien Fung, had een broer,
Prins C hun. En Tzu H s i had een jongere Yehonala tot zuster.
En Tzu H s i was een vooruitziende vrouw geweest, zoodat hare
jongere zuster en Prins Chun respectievelijk moeder en vader
waren geworden van een knaap die den naam droeg van Ts a i
Tie n en die toen 4 jaar oud was. Die moest 'Keizer worden, hoeweI hij - geliik de stamboom uitwijst - van dezelfde generatie
was als de overleden Keizer. Wat niet mocht! Maar Tzu H s i
wilde het zoo en daarom geschiedde het. En T s a i Tie n, die geen
recht had, voerde als Keizer den naam van K u a n g H s u, hetgeen "glorierijke opvolging" beteekent.
En dan zegge men nog dat de Chineezen geen humor kennen.
De wellicht nog op komende wegen zijnde zoon van den overleden Keizer Tung Chi kwam niet. Want zij, die in dat geval zijn
moeder had moeten worden, pleegde 14 dagen na '8 Keizers dood
zelfmoord. . .. zei de een; werd door Tzu H s i uit den weg geruimd, beweerde de andere
Het ging met die vrouw in haar sterven echter eenigermate als
met Simson. Want haar dood wekte vele en ernstige protesten
tegen de keuze van K u an g H s u, meer dan er bij haar leven
gekomen zouden zijn. En niet te ontkennen valt dat de positie van
de Old Buddha destiids een geduchten schok heeft ontvangen.
Op 55-jarigen leeftiid had zij de facto 30 jaren lang het bewind
gevoerd over het hemelsche riik en toen - in 1889 - trok zij zich
voor de tweede maal terug, wijl K u an g H s u meerderjarig geworden was.
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Rust genoot zij echter niet lang. Niet langer dan 5 jaren na haar
retraite brak de Japansch-Chineesche oorlog uit en vanaf dien
tijd ontstond er tusschen haar en den zusterszoon een verwijdering, die ten slotte tot openlijke verbittering aangroeide en in
1898 tot een botsing leidde, die voor den Keizer een 10-jarige
non-activiteit in haar gevolg had.
De Keizer toch toonde neiging tot hervormingen in Westerschen zin en de Keizerin-Weduwe was de draagster van de oude
Mantsjoe-tradities, liet zich althans deze positie door de verstokte aanhangers van het oude opdringen.
Het waren een aarden en een ijzeren pot die botsten.
De aarden pot beraamde een aanslag tegen den ijzeren: de
Keizer wilde door Y 0 e a n S j i K a i, vooraf door hem benoemd
tot onderkoning van de provincie Tsjili, de Keizerin doen gevangen nemen, nadat hij eerst dier voornaamsten steun J ung Lu
zou hebben onthoofd. Vriend Yoean vertrok; liet aan den ter
dood veroordeelden Jung Lu het Keizerlijk decreet dienaangaande zien, maar stelde hem tevens in de gelegenheid de KeizerinWeduwe te waarschuwen tegen het beraamde complot. Deze vaardigde daarop in's Keizers naam een decreet uit waarbii zij voor
de 3e maal het bewind als Regentes aanvaardde en liet den Keizer opbewaren op een eilandje in den grooten vijver van het
Winterpaleis, dat Kuang Hsu haar tot een verdere woonplaats
had toegedacht, als zij de gevangene zou zijn geweest.
Nu liep het juist andersom en Tzu H s i regeerde andermaal
10 jaar, aan den man van het hemelsch mandaat aIleen den titel
latend.
In zijn enthousiasme voor nieuwe denkbeelden had de jonge
Keizer op den Drakentroon tegen de starre Mantsjoetradities tevergeefs gestreden. Hij had verloren en zijn oude tante had nu de
gelegenheid weer als redster van het Riik op te treden. Maar zegen
rustte op haar derde regentschap niet. Twee jaren later (1900)
brak de Boxeropstand uit en van toen af was het een snelle afloop als der wateren.
Eerst de vlucht van het hof uit Peking; dan de bezetting van
Peking door vreemde troepen; vervolgens de lastgeving tot zelf-
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moord of tot voltrekking der doodstraf aan hare naaste vrienden en hechtste steunpilaren, die, ten deele op haar eigen initiatief, den opstand hadden verwekt of geleid.
Eindelijk de haar van buiten opgelegde dwang tot hervormingsmaatregelen als zij had afgekeurd in den nog steeds gevangen
Keizer. Zoo naderde haar levenseinde, geliik met dat van den
neef-keizer Kuang Hsu.
In den vroegen herfst van 1908 werd deze ernstig ongesteld
en ongeveer terzelfder tiid werd de Keizerin-Weduwe door een
lichten aanval van beroerte getroffen.
In den nacht, voorafgaande aan zijn sterven, schreef Keizer
Kuang Hsu zijn laatsten wil en met het oog op den tegenwoordigen machthebber in China zijn weI deze woorden daaruit merkwaardig: De Keizerin-Weduwe heeft mij altiid gehaat, maar voor
mijn ellende der laatste jaren is Yoean Sji Kai verantwoordelijk.
Zoodra de tiid daartoe is aangebroken, wensch ik dat hij onthoofd zal worden. Hij stierf den 14en November en den volgenden
dag volgde de Keizerin-Weduwe hem in den dood. Dien eenen dag
verschil had zij nog noodig gehad om aIIerlei regelingen in verband met ,de troonopvolging te treffen. Toen stierf zij zooals zij
geleefd had: als een zeer buitengewone vrouw! Aan haar sterfbed vroeg hare omgeving haar om, in overeenstemming met het
Chineesch gebruik, hare laatste woorden te spreken. Zij gaf hieraan gevolg en de vrouw die een halve eeuw lang op het lot van
China zoo overwegenden invIoed had uitgeoefend, sprak bij het
scheiden van de aarde:
"Vergun nooit weer eenige vrouw de hoogste macht in den
Staat uit te oefenen; het is tegen de huisorde onzer Dynastie en
het moet streng verboden worden. Zorg verder vooral dat de
eunuchen zich niet mengen in de zaken van den Staat. De Mingdynastie is daardoor ondergegaan".
Zij had er aan kunnen toevoegen, dat de Chingdynastie aan dezelfde oorzaak mede ziin verdwijning danken zou.
Toen wendde zij haar gelaat naar het Zuiden en gaf den geest.
Er werd en wordt in China, in Peking met name, veel gesproken over dit samentreffend sterven van Tzu H s i en den Keizer.
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Een door velen geloofd verhaal is dat zij, haar einde voelende
naderen, en den Keizer ernstig ziek en willoos wetende, hem
heeft gedood om den laatsten dag van haar leven kraehtenseigen
inzieht regelingen voor de toekomst te treffen. Indien dit waar is
zal die waarheid wel nimmer voor bewijs vatbaar zijn en doet men
daarom het best er niet al te veel geloof aan te slaan.
Trouwens, hoe kort haar sterven nog aehter ons ligt - nauweIijks 5 jaren - is haar persoon reeds het middelpunt van allerlei
legendarisehe verhalen en moet men dus zorgvuldig sehiften als
men uit het gehoorde iets als betrouwbaar wil overbrengen. Dank
zij Bland and Blaekhouse is dat echter mogeliik.
De Keizerlijke waardigheid was overgegaan op een tweejarig
kind, een oomzegger van den overleden Keizer Kuang Hsu en
weer was er een Keizerin-W eduwe, de gade van den overleden
Keizer, die - na de retraite van den eigenliiken Regent Prins
Chun, de vader van den jongen Keizer, - de feitelijke regeermacht moestuitoefenen.
Zij geleek in niets op hare groote voorgangster, maar zal toch
een plaats in de herinnering behouden, omdat zij het was, die ten
slotte het edict uitvaardigde, waarbij de Republiek werd ingesteld.
In dezen tijd, zoo decreteerde ze, toont de bevolking van het
geheele Riik neiging tot de Republiek. De wil van de Voorzienigheid is klaar en de wenschen des volks zijn duideliik, Hoe zoude
ik, voor de eer en glorie eener enkele familie, de wensehen van ontelbare millioenen menschen weerstaan? Het is om die redan dat
de Keizer en ik besloten hebben dat de regeoringsvorm van China
voortaan een constitutioneele Republiek zal zijn,
De maand Februari 1912 zag het oudste Keizerrijk der aarde
verdwijnen en een nieuwe Republiek geboren worden. En in den
namiddag van den 10en Maart d.a.v. werd de man, die door de
Mantsioes op hot laatst ter hulpe was geroepen en die wegens
trouwbreuk door den voorlaatsten Keizer ter dood was veroordeeld, werd Y 0 e a n S j i K a i geinaugureerd als voorloopig
president der Chineesche republiek.

***
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Ik had mij voorgenomen aIleen instantanees te geven van mijn
bezoek aan Peking; maar ik zeide het aI, dat de geest van de Keizerin-weduwe nog altiid door Peking waart. Over niemand wordt
meer gesproken dan over haar en zoo ontkwam ook ik nie! aan de
verleiding iets althans over haar mede te deelen.
De paar volzinnen die ik aan China's historie der laatste decennia wijdde, leveren bovendien het voordeel op dat men althans
eenige inleiding heeft op de gebeurtenissen van den allerlaatsten

tiid,
Maar ik keer nu toch weer tot de zichtbare dingen terug.
Voor de beroemde sterrewacht behoeft men eigenlijk niet meer
naar Peking te gaan; Potsdam is ook voldoende. Want daar ziet
men de eene helft der instrumenten, tegen de andere helft in Peking. Meer dan eene helft tegeliik valt niet meer te bezien; doe
dat dan dicht bij huis.
Belangwekkender was dan ook een bezoek bij L 0 e T sin g
T s ian g, den Minister van Buitenlandsche zaken, die morgen
als zoodanig aftreedt. Loe was voorheen gezant in Den Haag en
ons land en zijn bewoners nog niet vergeten. Van Heemskerk en
Swinderen moest ik hem vertellen, maar vooral van de Koningin,
den Prins en Prinses Juliana. Hii had voor de inleiding minder
prettige onderwerpen kunnen kiezen en aangezien een goed begin hot halve werk is vlotte de conversatie goed.
De Presidentsverkiezing; de troebelen in het Zuiden; de economische toestand van China; de Chineezen in Ned-Indie; over
ieder van deze onderwerpen kan men eene lezing houden en thans
bespraken we ze aIle tusschen 4 en 5 uur n.m. Derhalve bleef het
gesprek - zooals gemeenlijk bij dergelijke audienties - aan de
oppervlakte. Toch vangt men nog weI eens iets op, dat de. moeite
van 't overdenken en bewaren waard is; en omgekeerd heeft men
nog weI eens gelegenheid eene opmerking te plaatsen die ook hare
nawerking uitoefent.
Opvallend juist was het inzicht van Minister 10e .in onze Chineezenquaestie, toen hii er zelf op wees, dat de Chineezen in ons
Indie zoo ver uiteenliepen in beschaving en ontwikkeling en dat
het daarom moeiliik was een alleszins bevredigende regeling te
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treffen. Ik beaamde dit niet aIleen ten volle, maar voegde er nog
aan toe, dat die moeilijkheid buitengewoon veel grooter wordt door
de omstandigheid dat wij in dezen ook op de Inlandsche bevolking te letten hebben. Een niet onbelangrijk gedeelte daarvan staat
tegenwoordig boven de Chineesche koeliebevolking en wat men
aan alle Chineezen geeft zal men den Inlander niet kunnen, ook
niet moyen onthouden.
Aan het einde van ons onderhoud vroeg ik den Minister om
eene introductie voor de Steelworks te Hang Yang (bii Hankow),
terwijl hij mij den raad gaf om in Nanking eens een bezoek tel
brengen aan den generaal Chang Chung; het eenige legerhoofd
van beteekenis in China, ofschoon hij Iezen noch schrijven kan,
Het gebouw van de Wai Wu Pu of - zooals het tegenwoordig
heet 1) - Wai Chao Pu, waarin Minister Loe mij ontving, is een
merkwaardige uiting van het jonge China. Het werd opgezet als
Departementsgebouw en is. naar het oppervlak ± 2 X zoo groot
als het Amsterdamsche paleis, echter minder hoog. De ambtenaren bleven echter ten slotte werken in de oude gebouwen en het
nieuwe paleis werd de ambtswoning van den Minister van Buitenlandsche Zaken. 't Is best, dat een Minister een ambtswoning
heeft, maar 't kan met minder dan hier het geval is. Trouwens
voor een staat met zulke verwarde financien als China valt er
op meer vreemds te wijzen. Zoo geniet de opvolger van Sir Robert
Hart, de chef van den dienst der douanen, een salaris van
f 144.000 's [aars, terwijl hij volstrekt geen bijzondere representatieve verplichtingen heeft. Het is goed gezien voor zulke betrekkingen flink te betalen; wij zijn in dat opzicht koekebakkers;
maar ik geloof toch dat men voor de helft ook nog weI een prima
man zou kunnen krijgen.
1 Octqber 1913.

Vandaag was een bezoek aan den hemeltempel en den akkerbouwtempel het doel. De hemeltempel is een groote, ongeveer
1) Ret eerste beteekent buitenlandsche zaken ; het tweede buitenlandsche
betrekkingen (relations).
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4 K.M. 2 oppervlakte hebbende, open ruimte, omgeven door een
hoogen muur, waarbinnen een paar gebouwen, die zelf ook weer
door een muur omsloten zijn. Een dier gebouwen is de offertempel
waar eenmaal 's jaars de keizer geheel aIleen offeren ging voor
heel zijn volk. De eigenlijke offerplaats ligt voor het gebouw in
de open lucht. Van wit marmer gebouwd heeft het den vorm van
3 op elkaar geplaatste cylinders waarvan de tweede kleiner van
grondvlak is dan de eerste en de derde weer kleiner dan de tweede.
De bovenkant van de derde ligt ongeveer 15 M. boven den grond.
Van het gedruisch der stad hoort men hier niets. Het is er
doodstil. Hier dan kwam de Keizer het offer opdragon in tegenwoordigheid van de geesten der voorgangers in zijn eigen dvnastie, wier aanwezigheid gesymboliseerd werd door een offermand
of vaas die er telkens na zijn overlijden geplaatst werd, terwijl
tijdens het offer op het offerplatform evenveel zetels aanwezig
waren als er voorgangers in de eigen dynastie geteld werden.
Naast dit grootsche altaar staat verder een steenen oven waarin, tot slot der plechtigheid, een stier levend verbrand werd. Staande op dit altaar, temidden eener werkelijk volkomen stilte, kan
men zich niet onttrekken aan den invloed die de overdenking van
deze hoogepriesterliike functie van het keizerschap op den bezoeker uitoefent.
Evenzoo is het met den akkerbouwtempel. Hier niets dan een
open ruimte omgeven door een hoogen muur. Eenmaal 's [aars,
na den oogst, kwam de Keizer hier binnen en ploegde zelf een vore
als dank namens zijn volk voor den geslaagden oogst,
Thans is deze tempel een proefveld van het Landbouwdepartement.
Deze beide verrichtingen zijn niet de eenige bewijzen voor de
religieuse en priesterlijke beteekenis van het keizerschap in China.
Menig keizerlijk edict is aan te wijzen, waarin, na een of andere
calamiteit die China trof, de keizer verklaarde dat ziin onwaardigheid oorzaak was van de ramp die het volk getroffen had en
waarin hii dan schuld bekende.
Toen in 1888 de Hemeltempel door den bliksem getroffen werd
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en later toen de voornaamste poort van de verboden stad in brand
geraakte interpreteerde de Keizerin-Weduwe openlijk deze voorvallen als teekenen van misnoegen van het Opperwezen over hare
daden.
Deze vermenging van staatkundige en religieuse Iunctien in het
Chineesche Keizerschap is iets waar wii, Westerlingen, ons moeilijk
kunnen indenken. Men heeft ter verduidelijking weI eens verwezen
naar Rome, maar dat bevredigt mij toch niet. Als ik een poging
tot uitlegging moest wagen zou ik verwijzen naar Israel onder het
oude Verbond, toen Mozes en Aaron de leidslieden des Volks
waren. Maar dan zoo verstaan, dat een persoon de beide functisn
te vervullen had.
Wanneer men daarbii nu zich goed voorstelt dat van het Keizerschapde Aaronsfunctie voor het volk allermeest zichtbaar was,
dan begrijpt men hoe weinig er in het oog van de massa des volks
eigenlijk veranderd is.
Want wat is er in 1912, toen de Republiek werd ingesteld,
eigenlijk gebeurd?
Men heef toen de Mozes- en Aaronsfunctien gescheiden. Om
het heel eenvoudig uit te drukken: de ::Mozesfunctie ging over op
den President der Republiek; de Aaronsarbeid bleei aan den
Keizer. Maar waar nu [uist de zichtbare openbaring van het Keizerschap zich vooral in die religieuse functies had uitgesproken
en dit deel bleef voortbestaan, onderging de positie van den
Keizer minder verandering dan men weI pleegt aan te nomen.
Daarbij komt dan nog dat hijden titel blijft voeren en het voorvaderlijke paleis blijft bewonen.
Zelfs bleef de Keizerlijke Staatscourant verschijnen, waarin zooweI nu als vroeger de edicten verschijnen omtrent het dragen van
·de pauwveer door de mandariinen en soortgelijke gewichtige
.staatsbelangen, Ret personeel der Keizerlijke hofhouding bleef
zooals het was en gedraagt zich zooals het deed in de dagen der
volle Keizerlijke macht. Aan geldmiddelen is wellicht minder gebrek dan voorheen, zoodat er, waar ook vroeger - het tiidperk
van de Keizerin-Weduwe Tzu Hsi uitgezonderd - weinig actieve
regeerkracht van het hof uitging, eigenlijk voor het Keizerschap
·weinig veranderd schijnt.
60
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Trouwens China kan een Keizer nog niet missen. Wie zou er
bidden om regen als er lange droogte heerscht? Wie zou in den
hemeltempel eenmaal 's [aars uit naam van heel het yolk offeren?
Wie zou de eerste nieuwe yore ploegen als teeken van dank voor
den geslaagden oogst? Indien het niet de Keizer was, de eenige
middelaar tusschen God en menschen! 1) Men heeft dan ook den
Keizer gehouden, maar hem tot een soort Boeddha gemaakt, waar
men hem de wereldlijke macht ontnam. Ziin verdere menschelijke opvoeding werd in April van dit jaar, toen de jonge KeizerinWeduwe overleed, toevertrouwd aan 2 concubines van wijlen
Tung Chi, n.l. diens paarl-concubine en purperen concubine.

Donderdaa, 2 October.
Hedenmorgen een bezoek gebracht aan den z.g, kolenheuvel. De
laatste Keizer van de Mingdynastie, zoo luidt het verhaal, een
beleg van Peking door de Mantsjoes vreezende, liet een enormen
voorraad steenkolen aanvoeren en dien kolenhoop met een laag
aarde overdekken, Zoo ontstond een park dat tevens een voorraad
brandstof bergde. Van den top van dien heuvel heeft men een gezicht op de verboden stad. Eigenlijk is het park zelf ook verboden
en aIleen toegankelijk krachtens een speciale vergunning van het
Ministerie van Buitenlandsche Zaken, na overleg met het keizerIiik hof. We hadden zoo'n vergunning en het personeel onzer
legatie - waarvan nog niemand het park gezien had - maakte
van deze speciale vergunning gebruik. Het interessante is aIleen
hierin gelegen dat men van den top van den kolenheuvel in de
verboden stad zien kan en dat men u den boom toont, waaraan
de laatste Mingkeizer zich ophing toen de Mantsjoes Peking hadden ingenomen (1644).
En vraagt men nu wat bijzonders er aan de verboden stad te
zien was? Niets! Het is aIleen de voldoening aan de begeerte
1) De dagbladen verhaalden onlangs van het voornemen van Yoean Sji
Kai om het jaarlijksch offer in den Hemeltempel zelf te gaan brengen.
De kans was gunstig, omdat de 8-jarige Keizer het nog bezwaarlijk doen
kane Toch was de oppositie tegen zijn voornemen z66 sterk, dat het plan
niet doorgegaan schijnt te zijn.
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om het verbodene te zien. Een complex van gele daken en verder
niets.Geen levende ziel te bekennen. Dan was eigenlijk veel aardiger een kameelkaravaan voor een der poorten van de verboden
stad waarmee enkele mandarijnen uit het binnenland waren gekomen, blijkbaar om den jongen Keizer te zien of te huldigen,
Dat schijnt zeer goed vereenigbaar met trouw aan de Republiek. Ook was het aardig onderweg het transport van schoolkinderen op temerken. Op een zestal tweewielige karren, door muildieren getrokken, werden een 100-tal kinderen getransporteerd.
Zoo worden de kinderen aan de huizen gratis afgehaald.
Gisteren kreeg ik een uitnoodiging van het bestuur van de
Y. M. C. A. om voor de Chineesche studenten een Iezing te houden
in de aula van het gebouw. Ik had er wei lust in; men verzekerde
mij dat er ± 1000 Engelsch verstaande hoorders zouden ziin,
Doch er waren twee zwarigheden. De eerste was dat ik in het
Engelsch aIleen durf te improviseeren aan tafel en dan liefst nog
tegen het einde; ik had dus tiid noodig om mijn rede (die ± 1 uur
duren moest) op te schrijven. Het onderwerp was al aan het
broeien. The West in the East; de invloed van het westen in het
oosten! Maar de tiidl En het tweede bezwaar dat ten slotte den
doorslag gaf voor het bedanken was, dat ik eene audientie bij
Yoean Sji Kai had aangevraagd en op dat verzoek nog geen antwoord ontving. Ik moet derhalve mijn tijd volkomen beschikbaar
houden om te gaan als ik geroepen word.
Die lezing in Peking moet ik dan later maar eens houden!

Peking, 3 October.
Heden had ik een langdurig onderhoud met den nieuwen Minister-President Hsiung Hsi Ling, een onderhoud dat gevoerd
werd door middel van den tolk bij ons gezantschap, den heer
Riem. Sioeng toch verstaat niets dan Chineesch. Overigens leek
hij mij een ontwikkeld man te zijn. Althans begon hij het gesprek
met een alleszins juiste herinnering aan de 17e-eeuwsche relaties
tusschen Holland en China en sprak hij den wensch uit dat die
betrekkingen Ievendigor mochten worden dan zij de laatste eeuw
waren.
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Ook hadden we het over de Chineezenpolitiek in Indie, waarover hij natuurlijk begon en niet ike Het onderwerp houdt hen
bliikbaar weI bezig. Natuurliik betoogde ik de groote voortreffelijkheid onzer Chineezenwetgeving. En ofschoon ik het met onze
Chineezenpolitiek niet in alle opzichten eens ben, was het hier niet
de plaats om daarvan te doen blijken.
Naar Chineesche gewoonte nam de Minister om 1214 uur, toen
het onderhoud een uur geduurd had, zijn glas champagne op om
daarmee mijn gezondheid te drinken en tevens het sein te geven
tot onmiddellijk vertrek.
's Lands wijs, 's lands eer!
Heden om 5 uur hOO ik een onderhoud met Yoean Sji Kai.
Vanmorgen kwam er plotseling bericht dat hii mij hedenmiddag
verwachtte. Ik ben benieuwd naar den man die het bestuur voert
over 400 millioen menschen en a.s. Maandag vermoedelijk voor
5 jaren in dat bestuur zal worden bestendigd. Ook President
Yoean spreekt niets dan Chineesch, zoodat ik ook hier mij door
den heer Riem moet doen vergezellen.
7 uur '8 avonds.
Zoo ben ik dan in het heiligdom geweest; in den hoek van de
Keizerstad, thans bewoond door Yoean Sji Kai.
Het heeft heel wat in om bij hem te komen. Eerst passeert men
een 3-tal poorten, dan steekt men in een gondel een grooten viiver
over, om vervolgens weer door 2 poorten zijne woning te naderen.
Bij elke poort een militaire wacht; langs den dubbelen muur die
het geheel omringt talrijke schildwachten; de gondel bediend door
militairen. Nu al ongeveer 1 jaar lang heeft Yoean die kooi niet
verlatenJ En als hii nu Maandag a.s. voor 5 jaar ingehuurd
wordt, is er aIle kans, dat dat cijfer 1 tot 6 aangroeit.
't Is een genoegen am President in China te zijn!

***
Zoo stond ik dan van aangezicht tot aangezicht tegenover den
heerscher over 400 millioen zielen; tegenover den man, die door de bescherming van Li-Hung Chang opgeklommen tot hooge
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ambten - in aIle belangrijke gebeurtenissen der Iaatste 20 jaren
in China een rol van beteekenis had gespeeld.
Als Resident in Korea vormden zijne handelingen mede de
aanleiding tot den voor China onvoorspoedigen oorlog met Japan
in 1894.
Als rechterlijk commissaris voor de provincie Tsjili werd hij
in 1898 naar Peking geroepen, en deed zich daar voor als een
vriend en steunpilaar van den keizer Kuang Hsu. Gevraagd of
men op hem rekenen kon als hij aan het hoofd eener sterke troepenmacht werd gesteld, luidde het antwoord, dat hij er naar
streven wilde, zich de keizerlijke gunst waardig te maken, hoewel
zijne verdiensten niet meer te beteekenen hadden dan een droppel
water in den Oceaan, of een zandkorrel in de woestijn. Hij zou
zelfs de diensten van een hond of een paard trouwelijk verrichten
tot aan zijn laatsten ademtocht.
Zijn Keizer zwoer hij trouw en hij liet zich schijnbaar de opdracht aanleunen om Jung Lu van kant te maken, doch waarschuwde dezen en was zoo de naaste oorzaak van's Keizers val.
Ik kon niet nalaten daaraan te denken toen ik in Yoean's gondel
bet eilandje voorbijvoer, waar Keizer Kuang Hsu tien jaren lang
feitelijk gevangen had gezeten, en toen ik voor hem stond flits ten
die gedachten mij opnieuw door het hoofd.
Dat was dan de man die, naar luid van het testament van den
door hem bedrogen keizer, onthoofd behoorde te worden. Het
scheen mij toe dat zijn hoofd echter nog vrij vast op de schouders
stond. Klein, maar van stevige gestalte -eenigszins gedrongen maakt hij den indruk van een zestiger te ziin; is echter eerst 55 [aar
oud. Men zegt dat hij heldere, slimme oogen heeft, maar 't was te
donker om de waarheid daarvan te constateeren. Zoo bij de eerste
ker om de waarheid daarvan te constateeren. Zoo bij de eerste
ontmoeting maakte hij meer den indruk van een Indische baba
gen'toek, dan van den Heerscher over 400 millioen Chineezen.
Ik werd ontvangen in een klein donker vertrek in tegenwoordigheid van Dr. Oewang Ting Tsiang, iemand die 5 jaren in Belgie heeft gestudeerd (Luik), waar doorloopend een tOO-tal studenten zijn uit China. De President was gekleed in generaals-uni-

958

UIT BET LAND VAN DEN DRAAK.

form, bestaande uit een eenvoudige [as van ongeveer hetzelfde
laken als onze nieuwe Nederlandsche uniformen. Ik werd uitgenoodigd om naast hem op de canape te komen zitten en begon
hem te bedanken voor het onderhoud dat hij mij weI had willen
toestaan. Vervolgens deelde ik hem mede dat ik reeds 2 maal vergeefs getracht had China te bezoeken en nu de derde maal, dadeliik na mijn aftreden als Minister, op reis was gegaan en nu ongeveer 4 weken in China dacht door te brengen.
De President sprak hierop enkele vriendelijke woorden voor
mijn belangstelling en begon toen over Indie en de daar woonachtige Chineezen te spreken. Diep ging dit gesprek niet en evenmin gelukte het mij over de Chineesche aangelegenheden een
eenigszins diepgaand gesprek te voeren. Het onderhoud bleef zeer
aan de oppervlakte, hoewel het een lh uur duurde. Naar Chineeschen trant werd het einde aangekondigd door het drinken van
mijn gezondheid met een glas champagne en toen was dit moment
in miin leven weer afgesloten.
Toch ben ik blij dit interview te hebben gehad. Oost-Azie zal,
met China als middelpunt, onze aandacht in de komende decennia bezig houden en Yoean Sji Kai zal in die komende geschiedenis een belangrijke plaats innemen. Met hem een 112 uur te
hebben gesproken brengt zijn persoon, en evenzoo de geschiedenis der komende jaren, nader tot de belangstelling.
Intusschen krijgt men niet den indruk van hem als van een
groot, krachtig man; weI van sluwheid in zijn ambt. Zijn omgeving is eenvoudig, op het sobere af. Aan pompe schiint hij niet te
doen, want de sterke militaire wacht is voor zijn veiligheid. In het
begin van 1911 stond hij bloot aan een bomaanslag en dat gevaar bliift hem dreigen. Ziin garde bestaat dan ook uitsluitend
uit soldaten uit de provincie, vanwaar hij afkomstig is en waar Wi
uitgestrekte goederen heeft.
Beschouwde ik Buitenzorg steeds als een verbanningsoord voor
verdienstelijke Nederlanders, dit is 10 maal erger. In Buitenzorg
is het althans veilig en kan men nog eens uit riiden gaan, Deze
man is een gevangene zonder moor. Het is zeker, dat ik: geen
President der Chineesche Republiek begeer te worden. Met Yoean
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Sji Kai heh ik intusschen niet zoo heel veel medeliiden. Het is
mogeliik dat deze man een groot Staatsman is, dat hij de redder
van zijn Rijk worden zal. Dat alles is mogeliik - ofschoon ik het
niet in hem zie; maar dat zegt weinig - doch op ziin karakter
kIeven leelijke smetten.
Behalve zijn verraad jegens Keizer Kuang Hsu is ook zijn houding gedurende de laatste maanden van het Mantsjoeregime van
dubbelzinnigheid niet vrij te pleiten.
Erkend dient dat de omstandigheden, voor wie ontbinding van
het Rijk voorkomen wilde, uiterst moeilijk waren; maar het kost
met dat al groote moeite om voor Yoean iets te voelen wat op eerhied liikt, Dat men vrij algemeen in hem gelooft zal dan ook voor
een deel weI hierin liggen, dat hij althans in bekwaamheid zijn
rivalen van de soort Soen Yat Sen verre overtreft; peilschaal voor
het karakter heeft echter bij beiden weI denzelfden stand.

Zaterdag, 4: October.
Het is 'altijd aangonaam voor eigen meening steun te vinden
in anderer oordeel.
Gisterenavond - toen ten huize van de familie Van Stirum een
zeer internationaal gezelschap tafelde - ontmoette ik daar ook
den militairen attache van een der groote mogendheden; een man
aIleen hierom al merkwaardig wijl hij zijn functie zoo breed op..
vatte, dat hii op 4 na aIle provincien van het reusachtige Rijk
grondig bereisde en die dan ook een wezenliik grondige kennis
van Chineesche toestanden bezit.
Naar zijn oordeel zijn van Yoean Sji Kai geen hervormingen
van beteekenis te wachten.
Hii drukte het zoo uit: Yoean is aIleen krachtig zoolang hij geld
heeft om om te koopen, Daarin zocht hijheel zijn leven zijn kracht,
Dat de Marine dit keer loyaal bleef betaalde hij met 1.5 millioen
dollars; de bezetting van de Woetsjangforten aan den mond van
de J ang Tse kocht hij eveneens OID. Kan Wi niet moor omkoopen
dan is hij een schip zonder stuur. Wanneer hii a.s, Maandag gekozen wordt zal dat aIleen ziin omdat er geen geschikte tegeneandidaten zijn.
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De inauguratie van den definitieven president zal 10 October
plaats hebben, de jaardag van de revolutie. Men is dien dag zeer

bang voor bommen en selts zullen de Kamerleden -

naar de

Engelsche Chinese secretary Barton mij meedeelde - gefouilleerd
worden voor zij de zaal, waar de plechtigheid plaats heeft, binnen mogen kornen.
De dag van de verkiezing is nog niet definitief: Maandag of
Dinsdag. Daarover kibbelen de partiien nog,
Het is niet eenvoudig om in het Chineesche partijwezen thuis te
raken. Feitelijk is er maar een partij de moeite van het onthouden
waard, nl. de Kuo Min Tang: de Jacobijnen, de Zuidelijken, de
in Amerika gedoctoreerden of hoe men ze noemen wil, Voor het
oogenblik is haar kracht gebroken omdat onderscheiden leden
zich onlangs bij de opstandelingen hebben gevoegd. Waren dit
de bekwaamsten dan bleven de ezels over (90 in den Senaat en
130 in de Kamer van Afgevaardigden).
De Chin PuTang is een soort concentratie van de Kung Ho
Tang, de Min Chu Tang en de Tung Yi Tang-partiien. De sterkte
dezer concentratie is ongeveer 300 leden (beide takken saam),
Men zou ze het best kunnen vergelijken met de liberale nuances
ten onzent als men de eerder genoemde Kuo Min Tang als de
socialisten beschouwt.
Speciaal met het oog op de Presidentsverkiezing heeft zich geformeerd de Kung Min Tang, vereeniging van aIle kleinere partijen en van de ontevredenen uit de grootere. Ze is pas 8 September j.I. geformeerd en telt nu in beide Kamers saam ongeveer 200
leden.
De onderdeelen dier Kung Min Tang zijn zeer vele. Meestal zonder practisch program. Zoo draagt een dier kleinere groepen den
naam van Hsien Cheng Koeng Hoei, hetgeen beteekent: partii
voor de bestudeering van de grondwet. Haar leden zijn uitsluitend
afgevaardigden uit Tibet en Mongolia.
Het best doet men aIleen te letten op deze drie:
Kuo Min Tang of radicalen (socialistenv)
Chin Pu Tang: geunieerde liberalen.
Kung Min Tang: hutspot.

** *
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Om op de a.s. verkiezing en inauguratie terug te komen is het
volgende gerucht niet onaardigl
Op den dag der inauguratie - 10 October - zullen verschilJende toespraken gehouden worden en zal Yoean o.a. door een
der keizerlijke prinsen worden gelukgewenscht (namens den Keizer) en tevens bedankt dat hij China in zulke moeilijke tilden wil
besturen. 1).
't Bliift mysterie wat men ziet en hoort in dit land!
Ook in andere opzichten. Zooals men weet werd in 1900 hier de
Duitsche gezant Von Ketteler vermoord en werd later op eisch
der Duitsche Regeering een poort te zijner gedachtenis gebouwd,
tevens ter waarschuwing voor het nageslacht. Die poort staat er
nu, als zoenoffer bedoeld. Maar vraag elken Chinees die een
woordje Engelschof Duitsch verstaat - en dat ziin dus de meer
ontwikkelden - en hij zal u zeggen dat de Chineesche keizer die
poort heeft Iaten oprichten ter eere van de dappere soldaten die
in den striid tegen de vreemdelingen in 1900 gevallen ziin. Dat
maakt de voiksmond er van en niemand die de werkelijkheid ge100ft. Het gedenkteeken heeft dus ongeveer de omgekeerde uitwerking van hetgeen men bedoelde.

4: October.
Heden middag een bezoek gebracht aan het zomerpaleis des
Keizers, ongeveer 10 K.M. buiten Peking gelegen. Per auto; langs
den eenigen verharden weg die in China bestaat. Een weg gebouwd voor den Duitschen Kroonprins die komen zou, maar
nooit gekomen is, en die natuurliik ook het zomerpaleis bezoeken zou.Natuurliik, schrijf ik, want dit moei men zien. Een gegraven vijver, ongeveer 200 bunder .groot, waarvan de aarde gehezigd is om een heuvel op te werpen. Tegen en op den heuvel
staan de verschillende gebouwen door overdekte gangen verbonden; en om het geheel, de vijver inbegrepen, is weer een hooge
muur, die het gansche complex vande buitenwereld afsIuit. In den
vijver een eilandje, met een paar theehuizen, dat over een prach1

Dit is bij de inauguratie oot werkelijk geschied.
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tige wit marmeren brug van ± 200 M. lengte, toegankeliik is. Het
geheel is sprookjesachtig mooi en tegeliik grootsch van conceptie.
Hier en daar treft men binnen de ruimte tabletten en poorten van
marmer aan, opgericht door den Chineeschen Salomo, den Keizer-spreukendichter Ching Lung (1736-1795), die inderdaad
een litterator van beteekenis moet zijn geweest,
Het is jammer dat er thans gevaar bestaat voor verval van deze
zomerresidentie, aangezien de wereid buiten de verboden stad in
Peking voor den keizer evenmin toegankelijk is als deze voor ons.
Om des tiids wille gebruikten we een auto voor den tocht, anders
zou men zeker een riksja nemen waarvan er heden ten dage ongeveer 50.000 in Peking ziin (voor 1900 geen een) en daaronder
zeer goede met dikke luchtbanden. De Chineezen loopen, met hun
vracht in het karretje, gemakkelijk in draf 10 K.M. achtereen.
De riksja is dan ook algemeen het dageliiksche vervoermiddel.
Vaar 1900 gebruikte men draagstoelen of een klein soort NoordBrabantsche huifkarren zonder veeren, met getande wielen.
De punten aan het wiel dienden om de modder en de gladdigheid makkelijker te overwinnen. Gemakkelijk riiden was dat voor
de gezantenwereld, die aan een weelderige locomotie gewoon is,
zeker niet.

Zondag 5 October.
Gisterenavond had ik het voorrecht aan tafel andermaal een
paar belangwekkende vreemdelingen te ontmoeten: Markies
d'Enti, commandant der Italiaansche wacht en de eerste officier
in de wereld die in oorlogstijd (Tripoli) een luchtschip commandeerde; en Franck, Belgisch Kamerlid, die de verdienste bezit van
goed Hollandsch te spreken. Hij was ook vrij goed van onze Hollandsche politiek op de hoogte, zoodat we een dankhaar onderwerp van gesprek hadden in de jongste milioenennota en de
Troonrede. Deze liberaal, maar 't was een buitenlander, noemde
20 % geen beschermend recht. En natuurliik zou hij dus de 12 %
van Kolkman laag gevonden hebben.

** *
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Hoewel ik niet het plan had om Chineesche curio's te koopen
ben ik gisteren toch aan een Chineesche koperen kachel bliiven
hangen, die mij inderdaad spotgoedkoop voorkwam. Zulk een
ding gebruiken de gegoeden Chineezen in het binnenland. De aarden pot waarin de gloeiende kolen komen is zeer broos en die laat
ik dus maar achter. De rest wordt over zee gezonden, Het ding
dacht mij zeer geschikt als rooktafeltje omdat de groote binnenruimte als aschbak dienst kan doen, zoodat met een reiniging
per jaar volstaan zou kunnen worden.
Mijn vriendelijke gastvrouw opperde eenigen twijfel of dit laatste in den raad der vrouwen in Holland weI goed zou worden gevonden, maar miin gastheer was met mij van oordeel dat het
zeer practisch zou ziin en dat de kachel aldus een uitstekende bestemming had.
Over kachels gesproken, het weer is hier zeer sterk omgeslagen.
Eergisteren was het binnenshuis 80 gr. en heden 55 gr. De winter,
die in Peking zeer streng is, begint hier te naderen en 't wordtdus
tiid dat ik wegkom. Hetgeen morgenavond geschieden zal, nadat
ik morgenochtend eerst nog de Presidentsverkiezing zal hebben
bijgewoond, en daarna bij den Duitschen militairen attache, Rabe
von Pappenheim, het middagmaal zal hebben genuttigd.
Na tafel ga ik dan maar in rok naar den trein om met de
Kin Han-liin af te reizen. (In China henoemt men de spoorwegen naar de laatste eneerste lettergreep der 2 eindpunten.
B.v. Pekin-Hankow
Kin Han.)

=

Maandag 6 October.

Mijn vertrek uit Peking isaanstaande. En als ik nu maar goed
durfde dan ging ik een dichtstuk maken. Op de voortreffelijke
Chateleine van ons gezantschapsgebouw, die in alles van zessen
klaar is, en op haar even voortreffelijken echtgenoot die door zijn
hulpvaardigheid al mijne verwachtingen nog heeft overtroffen.
Dit Nederlandsche echtpaar verdiende zulk een lofzang ten volle,
maar ik beoefen niet, als Hans Sachs, de dichtkunst naast mijn
eigenlijke beroep en moet het daarom bij eene sobere loftuiting
in proza laten.
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Het voordeel daarvan is intusschen dat ik thans rustig den tiid
heb om mij gereed te maken voor mijne reis naar het Zuiden,
waar van Juni-September de tweede revolutie het hoofd opstak
en waar dezer dagen de opstand beeindigd werd met de tuchtiging
van Nangking.
Het heeft sedert October 1911 (uitroeping der Republiek) niet
geboterd tusschen Noord en Zuid. In het Noorden wonen de meer
bezadigde menschen, in het Zuiden de heethoofdige, in Amerika
bii honderdtallen gediplomeerde doctoren, die vol zijn over de
"rechten van den mensch", die meenen dat zij alles aIleen nu weI
afkunnen en die niet begrijpen, dat een heel dun laagje schoolkennis, met heel veel phrasen als saus overgoten, niet opwegen
tegen de veeljarige regeorings- en bestuurspractijk der oude mandarijnen, zelfs al zijn deze analphabeten, zooals generaal Chang
Chun, de onderkoning van Nangking. Toen nu de Republiek die
"doctoren" niet allen tot Minister of Tutuh (onderkoning) of eenig
ander hoog ambt riep, maar doorging daarvoor de geschikte bestuurders te gebruiken uit den keizerlijken tijd, nam de ontevredenheid hand over hand toe en werd in Juni van dit jaar de
revolutiestorm ontketend.
Het was Japan dat hierin mede de hand had. Aan de eene zijde
deze zuidelijke revolutionairen aanmoedigende, en aan den anderen kant stokende onder de aanhangers van het oude keizerIijke
huis hoopte het door een dubbelen opstand den val van Yoean Sji
Kai te bewerkstelligen. Tot nog toe heeft het daarmee een slechte
rekening gemaakt, want niet aIleen dat Yoean niet gevallen is, ziin
positie is er sterker door geworden. Hii zal nu heden bij de verkiezing geen ernstigen tegencandidaat hebben.Maar er is bovendien
voor Japan nog een ander nadeel uit gevolgd, De Japansche diplomatie wilde de revolutionnairen aIleen gebruiken om te komen
tot een zwak en onbeduidend Chineesch Gouvernement - voorwaarde voor de eigen machtpositie in het Oosten - maar zij vergat dat ook Japan zijn honderden "doctoren" heeft, die het met
dien steun aan de Zuidelijken meenden en die op den achtergrond
een soortgeIijke Japansche beweging zagen opdoemen als er nu
in China plaats had. De smeulende revolutionnaire gedachte in
Japan is nu tot een vlammetje aangeblazen.
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Wat er ten slotte uit dien Aziatischen brouwketel te voorschijn
zal komen? Niemand die het weet of voorspellen durft. Sommigen zijn er - en ik hoop dat die gelijk hebben al geloof ik er niets
van - die meenen dat Japan ziin hoogtepunt bereikt heeft en
zich daar niet zal kunnen handhaven. Zelfs is die meening vrij
algemeen verbreid onder de Europeanen hier. Men zal moeten afwachten. Voor het oogenblik is de rust in China hersteld en ga ik
nu het tooneel van striid, plundering en gruwelen bezichtigen.
Maar eerst hedenmiddag 3 uur de verkiezing van den definitieven President.
Op dit oogenblik (7 uur n.m.) heeft Chinanog geen definitieyen president. De eerste stemming, om 2 uur begonnen, had tot
resultaat dat van de 759 uitgebrachte stemmen Yoean er 470 had
en Li Yoean Hoeng 154, met voorts eenige verdeelde stemmen,
waarvan de merkwaardigste waren die op Soen Wen (Soen Yat
Sen) en op den zoon van Yoean Sji Kai.
Aangezien de vereischte meerderheid (% van 759) 570 was,
kwam er een tweede vrije stemming, die eerst ten 6 uur was afgeloopen. Bij deze stemming waren uitgebracht 745 stemmen; meerderheid alzoo 559. Yoean had er 497 en Li Yoean Hoeng 162. Toen
begon de herstemming tusschen Yoean en Li, die natuurlijk eindigt met de verkiezing van Yoean.
Li is de vice-president van de Republiek, tevens Chef van den
Generalen staf en ook onderkoning van de provincie Hupeh, Hij
woont te Wuchang op 1225 K.M. van Peking vandaan, zooiets
als van den Haag naar Weenen, denk ike Een zonderlinge manier van combineeren van verschillende functies.
De Vereenigde Vergadering werd voorgezeten door den President van den Senaat, een man met een onberispeliike gekleede [as
aan. Overlgens bood de zaal een verschillenden indruk al naar
mate van het gedeelte waarop het oog rustte. Een deel der leden
in oude deftige Chineesche kleederdracht ~- nog den staart dragend, meestal van ouderen leeftijd. Het grootste gedeelte van
rniddelbare jaren in de gewone Chineesche kleederdracht, zooals
wij die in Indie zien, maar zonder staart. Ten slotte een honderd-
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tal schreeuwerige jongens in Europeesche kleederdracht zoo
van den leeftijd van 25 a 30 [aar, natuurliik 66k zonder staart.
Bij hen was miin sympathie niei; veeleer bij de waardige oudChineezen, wien men kon aanzien dat zij bezig waren een gewichtig
werk te verrichten, terwijl die jongere leden zich gedragen op een
wijze dat men lust kreeg hen over de knie te leggen.
Aan het eind der 2e stemming even een standie, toen de President de 3e stemming onmiddelliik liet aanvangen. Bliikhaar wilde een deel der leden obstructie voeren door de zitting te verdagen.
Veel geschreeuw; terwijl eenige tientallen met hun nagels de
ijle lucht krabden; maar ten slotte kreeg de President ziin zin.
Ik had intusschen geen tiid den uitslag der 3e stemming, die
trouwens niet twijfelachtig is, af te wachten, en keerde huiswaarts.
Werken doet deze Kamer niet veel. Sedert 4 April dezes jaars
deed zij nogniets anders dan haar Reglement van Orde opstellen en het salaris der Kamerleden,dat onder de "Voorloopige
Vergadering" 1800 dollar bedroeg, op 5000 dollar brengen.
Indien men nu nagaat dat een gewoon burgerliik gezin 500 dollar verteert en dat een Chinees met 1800 dollar in staat is riituig
en paarden te houden, dan verschijnt een salaris van 5000 dollar
voor de ParIementsIeden weI in een zonderling Iicht; in een wei-

nig hoopvol licht.

De opleiding van den jurist op het
Gymnasium en aan de Universiteit.
DOOR

Jhr. Mr. W. H. DE SAVORNIN LOHMAN ('s-Gravenhage).

Wij ziin in den loop der jaren langzamerhand er aan gewend
geraakt, dat onderwerpen van groot gewicht, doch die de belangen van de groote meerderheid der kiezers niet onmiddelliik
raken, op den achtergrond worden gedrongen, omdat de wetgever, van wien "das erlosende Wort" zou moeten komen, zijn tiid
noodig heeft voor de oplossing van vraagstukken die den inzet
vormden van den politieken partiistriid,
Tegen de urgentie om onderwerpen als de hierboven bedoelde
aan de orde te stellen bewijst dit niets, maar de resultaten van
het stilzitten zijn, dat de nadeelen, die door een betere regeling
konden voorkomen worden, ieder jaar toenemen, dat telkens weer
krachten worden verspild die, oordeelkundiger aangewend, aan
individu en gemeenschap hadden ten goede kunnen komen.
Tot deze onderwerpen behoort ook de opleiding van den jurist.
Dat het met haar niet in den haak is, staat onder juristen reeds
lang vast. In tijdschrift-artikelen en praeadviezen is de zaak uitvoerig behandeld, doch daarbij is het gebleven. Onlangs bracht de
hoogleeraar Mr. S. J. Fockema Andreae haar weder ter sprake
in het Rechtsgeleerd Magazijn van dit jaar, maar bovendien en dit klinkt moedgevender - heeft de zaak een punt van gedachtenwisseling uitgemaakt in de Staten-Generaal, en heeft de Mi-
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nister woorden gesproken 1) die geheel bevestigen wat van hem,
den oud-hoogleeraar en den man van scherp doorzicht, mocht
worden verwacht, woorden die toonen dat hij het verkeerde in
den bestaanden toestand doorziet en de genezing hem ter harte
gaat.
Zoo schiint het vraagstuk een nieuwe phase te zijn ingetreden, mocht het zijn om nu eindelijk eens te worden opgelost.
Omtrent de wiize van oplossing Ioopen de meeningen zeer uiteen. Zoowel in de gymnasiale als in de academische opleiding wil
men meer of minder radicaal ingrijpen, doch wie de uiteenloopende adviezen leest en hoort, kriigt niet altijd den
indruk, dat men van de beteekenis der vakken, die men in het
leerplan wil schrappen of ook weI aan hun plaats wil laten, genoegzaam doordrongen is, en dat men gevaar loopt eenerzijds in
het hervormingsvuur het kind met het badwater weg te werpen,
anderziids ongewiizigd te laten wat in werkelijkheid verbetering
behoeft.
Om dit dubbele gevaar te vermiiden, is het noodig dat wij ons
goed rekenschap geven van de voordeelen en de gebreken van de
tegenwoordige regaling, die ons duideliik zullen worden, wanneer
wij nagaan, voor wie die regeling bestemd is te werken, en welk
doel zij moet bereiken, dat wij ons ID. a. w. de vraag stellen: wat
is een jurist, en welke is zijn taak, waarvoor hij moet worden opgeleid?
Er zijn veel te veel juristen. Het zou mii te ver voeren de kwade
gevolgen van dit verschijnsel na te gaan, of alle oorzaken daarvan op te sporen. Ik zal niet stilstaan bij allerlei redenen, die niet
moesten meetellen en die desniettemin ouders doen besluiten hun
kinderen in de rechten te Iaten studeeren, vaak tot groot verdriet
en teleurstelling der kinderen zelf en tot schade van het yak, doch behalve deze redenen is er eene die op de beroepskeuze evenzeer grooten invloed uitoefenten in zeker opzicht gegrond is, deze
nl. dat - zooals men zegt - "een jurist overal heen kan", Van
een theoloog leidt de weg meestentijds naar den kansel; een litte1) Handelingen der Staten-Generaal, Tweede Kamer 1913/14, bl. 1509.
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rator vindt in den regel zijn werkkring bij het onderwijs; doch
wanneer een jurist van de academie komt, en Wi blijft niet bij zijn
eerste toevlucht, deadvocatuur, dan is dit zeer dikwiils, omdat hij
bij eene of andere bankinstelling een plaats kan vinden, of in de
rechterlijke macht wordt opgenomen, wanneer hij niet de voorkeur geeft aan de politiek of aan een administratieve betrekking.
Men behoeft nu niet zelf jurist te zijn, om te gevoelen dat er een
hemelsbreed verschil bestaat tusschen het werk van een jurist die
biiv. het levensverzekeringsvak heeft gekozen, en van een advokaat die zich wiidt aan de strafrechtspraktijk, tusschen de taak
van een rechter en die van een diplomaat.
De vraag ligt dan ook voor de hand: waartoe voor al die uiteenloopende beroepen eenzelfde academische opleiding?
Het antwoord op die vraag vinden wij, wanneer wij weten wat
in hun aller arbeid het gemeenschappelijke is, wat al die beroepen meer of minder scherp onderscheidt van andere.
In al deze beroepen zijn zij,die aan de Universiteit dezelfde
colleges bezochten, al is het ook soms mijlen van elkander verwijderd, werkzaam op helzelfde arbeidsveld, de menschelijke
samenleving, en de taak van .ieder hunner vereischt de kennis van
een meer of minder omvangrijk deel van de regelen welke die
samenleving, het verkeer tusschen de menschen onderling, beheerschen, d.w. z. van het recht. Zij hebben die regelen toe te
passen, anderen den weg te wijzen opdat zij er niet mede in botsing komen, of ook te onderzoeken, waarin de behoeften der
samenleving wiiziging of uitbreiding dier regelen vorderen.
Samen ook zijn de juristen uit kracht van hun arbeid een belangrijke factor in de ontwikkeling der maatschappij, niet omdat zij
als zoodanig de dragors zijn van nieuwe gedachten of de menschheid op nieuwe banen leiden, maar omdat van hunne geschiktheid voor de hun opgolegde taak veel afhangt of de regelen, die
aan de zich steeds vervormende samenleving moeten gegeven
worden, aan hun doel zullen beantwoorden.
Dit overzicht, dat ik ter wille van mijn bestek noch verder kan
ontwikkelen noch met voorbeelden toelichten, zal intusschen dit
duideliik maken, dat de jurist, wil hii voor ziin taak op een ge61
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geven oogenblik bekwaam ziin, niet enkel de regelen moet kennen,
die toepasselijk zijn op de verhoudingen waarmede hij in aanraking komt, doch ook die verhoudingen zelf tot op zekere hoogte
althans moet kennen. Een reehter zal weliswaar geen stoomvaartlijn behoeven te kunnen exploiteeren, maar zich weI voldoende moeten kunnen indenken in de beteekenis die zekere gebeurtenissen of afspraken voor de aan het scheepvaartbedrijf deelnemende personen hebben. De taak van den rechtsgeleerde voert
hem nu eens op de beurs, dan weer in de fabriek; of weI de
knoeierijen met zuivelproducten of dreigende veeziekte brengen
hem in aanraking met het landbouwbedrijf; op een ander oogenblik wordt in hem verwacht een scherp doorzicht in de economische behoeften der maatschappij, of moet hij zich met het mijnwezen iniaten. Dan komen luchtscheepvaart en draadlooze telegraphie om regeling vragen, of bliikt het dat de bestaande wetgeving de belangen van uitvinders of auteurs onvoldoende beschermt. Daar komt dan nog bii, dat in vele gevallen noodig is een
uitgebreide kennis van de historie of van het procesrecht, omdat
het striidpunt met reeds lang tot het verleden behoorende oorzaken samenhangt, of omdat het met allerlei andere geschilpunten
een groot warnet vormt, dat eerst door een deskundige hand moet
worden ontrafeid.
Goed bezien ziin er slechts twee beroepen die noodig maken,
dat men zieh op ieder terrein des levens kunne orienteeren: dat
van den litterator ter wille van ziin studie, en dat van den jurist,
omdat hii midden in het leven staat. Ik wil niets te kort doen aan
den omvang der kennis van een physicus of een geneesheer, en
evenmin betwisten dat een theoloog in menig opzicht boven
een jurist staat in algemeene ontwikkeling; doch met de samenleving komen zij allen, in vergeliiking met den werkkring van een
jurist, toch slechts voor een klein gedeelte in aanraking.
Bovendien heeft de jurist niet minder dan eenig ander beroep
noodig kennis van den mensch. Of zou men meenen, dat de
kamergeleerde geschikt zou ziin voor het staatsmansbedrijf, dat
bet in strafzaken aIleen aankomt op nauwkeurige wetskennis, of
dat een advokaat die de zaak van ziin client heeft te onderzoeken
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en in orde te brengen, kan volstaan met de wetensehap hoe in
soortgelijke gevallen de reehter besliste, en dat zij allen kunnen
ontberen kennis van het menschelijke hart en van ziin drijfveeren?
Wanneer wij nu uit dit alles onze eonelusie trekken, dan is het
deze, dat de jurist met allerlei mensehen en de meest uiteenloopende toestanden in aanraking kan komen. Vraagt men dan naar
wat bij al dat verschil de grootendeels uniforme opleiding van
reehtsgeleerden motiveert, dan is dit gelegen in dit eene: de kennis der regelen die de samenleving beheerschen, welke regelen
weliswaar op ieder levensterrein hun eigen stempel dragen, doch
in den diepsten grond een zelfde karakter vertoonen en overal
meer of minder nauw samenhangen.
Reb ik wellieht iets te uitvoerig stilgestaan bij de roeping van
den jurist, het diende om in het licht te stellen welk groot belang
de maatsehappij heeft bij een goed onderlegden juristenstand, en
ook in welke richting zijn vorming moet worden geleid. Het
scheen mij noodzakelijk de aandacht eens op dit alles te vestigen, omdat men niet zelden hoort verdedigen dat, waar de jurist
voor zoo velerlei vragen kan komen te staan, het ook wenscheliik
is dat hij op het eind van zijn academietijd van aIle markten
thuis zij. Wanneer men zieh er evenwel rekenschap van geeft, dat
het terrein waarop aIle juristen te zamen zieh hebben te bewegen
het geheele maatsehappelijke leven omvat, dan zal men gemakkeliik begrijpen dat men niemand een dergelijken eiseh zou kunnen
stellen, en dat bij de groote arbeidsverdeeling het ook dwaasheid
zou ziin te vorderen, dat een jurist op aIle levensterrein zelfs ook
maar georienteerd zou moeten ziin, enkel omdat hij ergens op dat
onafzienbare veld zijn werkkring zal vinden.
Toeh zal een zekere aIgemeene ontwikkeling voor hem even
onontbeerlijk zijn als voor ieder ander die tot een verantwoordelijke taak in de maatschappij wordt geroepen. Maar daarnaast
heeft hij die bijzondere ontwikkeling noodig, die gericht is op het
karakteristieke van zijn taak: hot kennen of opsporen der regelen
welke beheerschen of moeten beheerschen de verhoudingen,
waarmede zijn arbeid in de maatschappij hem in aanraking
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brengt. Die taak vordert de ontwikkeling van bepaalde krachten
of eigenschappen, die in de uitoefening van andere beroepen niet
zelden op den achtergrond blijven. Overal waar de jurist als zoodanig optreedt, - onverschillig of het gaat om de betrekking
tusschen echtgenooten, om een quaestie van bezit of van erfdienstbaarheid, om de verhouding tusschen de leden eener vereeniging
of om die van de Overheid tot de onderdanen, of om de be-trekking
tusschen de staten onderling, - steeds heeft hij te maken met wat
men abstracties zou kunnen noemen. Niet alsof die verhoudingen
onwezenlijke dingen waren; zij zijn er evenzeer als de trillingen
van de lucht, als het gehoor, het water, de electriciteit of de
zwaartekracht. AIleen, de rechtsverhouding laat zich niet materialiseeren, het experiment en de aanschouwing vallen hier weg.
De jurist moet haar leeren zien zonder haar als het ware te kunnen tasten. Dit nu is [uist een der moeilijkheden waarmede de
paedagoog bjj de keuzeder opleiding zeer ernstig heeft rekening
te houden. Velen zijn zich niet bewust van den arbeid die voor de
bereiking van dat doel noodig is, en denken dat het heil ligt in
een sterke en sterk geoefende memorie.
Het spreekt vanzelf dat een gymnasiale opleiding, die zich niet
toelegt op de ontwikkeling dier krachten welke de jurist reeds aan
de academie tezijner beschikking moet hebben, al is het ook om ze
daar nog verder te ontwikkelen, zoo scherp mogeliik zou moeten
worden veroordeeld. Aan de universiteit zal hij reeds een langdurige oefening in het methodisch denken achter den rug moeten hebben; daar zal hij reeds de kunst moeten verstaan om van
het algemeene tot het bijzondere of van het bijzondere tot het algemeene te besluiten; daar moet hij reeds weten wat het zeggen wil,
om in den doolhof del' details de groote liinen te vinden. En wie
zou meenen dat dit geleerd kan worden op het oogenblik dat men
de studie van zijn vak tel' hand neemt, en dat daarvoor geen lange
vooroefening noodig ware, zou betel' doen zich eerst eenige paedagogische kennis eigen te maken alvorens in deze een oordeel uit
te spreken.

I.
Het punt, dat wij dus in de eerste plaats hebben te onderzoeken,

EN AAN .DE UNlVERSITEIT.

973

is of de gymnasiale opleiding aan de aanstaande juristen geeft,
wat zij geven kan, dan weI of de klacht gegrond is dat zi]. hem den
tijd laat verspillen aan allerlei waarvan hijgeen nut heeft, en hem
practische kundigheden onthoudt, waaruit hij later profijt zou
kunnen trekken.
De grieven richten zich dan vooral tegen het Grieksch, ook tegen
de Wiskunde, van beide welke vakken men veel zou willen afnemen, zoo men ze al niet het liefst zag verdwijnen, om den vriikomenden tiid te besteden aan vakken, die meer practische beteekenis heeten te hebben en waaraan op het gymnasium niet of weinig gedaan wordt, zooals mechanica, chemie en dergelijke, en
eindelijk om de leerlingen verder te kunnen brengen in de moderne
talen. Voorts worden bezwaren ingebracht tegen de wijze waarop
het onderwijs in de geschiedenis is geregeld,
Laat mij het laatste punt het eerst onder de oogen zien.
Inderdaad komt ook mij de regeling van het onderwijs in de
geschiedenis uitermate onbevredigend voor. Om te beginnen met
de vaderlandsche geschiedenis: daarvan wordt in de eerstedrie
klassen een overzicht gegeven "ten minste" tot 1795, dan hoort twee
jaren lang de gymnasiast er niets meer van, en voor het eindexamen mag hij alles, of biina alles vergeten ziin, want daarvoor
behoeft hij niets meer te weten dan wat met hem in de 6e klasse
zal worden behandeld. In deze klasse nu vangt hij aan met het
begin der achttiende eeuw; het onderwiis loopt dan door "ten
minste" tot 1848, en daarbij moeten dan voomameliik de staatsinstellingen sedert 1795 tot en met 1815 besproken worden.
"Voornam,elijk de staatsinstellingen sedert 1795 tot en met 1815".
Nu is het onderwijs in de staatsinstellingen zeer nuttig, mits het
gegeven wordt door hen die hare beteekenis volkomen hebben
doorgrond, liefst den practischen kant er van uit eigen aanschouwing kennen, en mits hetbf den leerling aanknoopt aan wat
hem van elders reeds bekend is. Anders zijn "de staatsinstellingen"
papieren regelingen, willekeurig, dor en dood, reglem enten , waarvan men de voornaamste bepalingen van buiten kent, doch die
men spoedigwederom vergeet.
Ik heh eens hooren vertellen van een boekhandelaar in het begin
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der 1ge eeuw, bij wien iemand de jongste Staatsregeling kwam
koopen, doch die den winkel teleurgesteld moest verlaten, daar
de boekverkooper niet "in periodieken deed". Voor die periodieken
nu moet de belangstelling van den leerling der 6e klasse worden
gewekt, die overigens nog nooit van Staatsinstellingen gehoord
heeft, zich van haar werking in het algemeen nauwelijks een
flauwe voorstelling kan maken, en die in de geschiedenis van dien
tiid nog een volslagen vreemdeling is.
En waar komt dat jaartal 1815 vandaan? Zijn de staatsinstelIingen toen in haar ontwikkeling stil blijven staan? Of wellicht is
die ontwikkeling minder belangrijk dan 't cubisme van 1798 en volgende jaren? Nu weet ik weI, dat er staat dat het onderwijs in de
geschiedenis wordt voortgezet ten minste tot 1848, maar blijkens
de tegenstelling wordt hier niet aan "de staatsinstellingen" gedacht, en bovendien, ieder weet hoeveel in het laatste studiejaar is
samengedrongen, en dat men weI gedwongen is zich te houden aan
het minimum waartoe het leerplan bindt.
De vermelding van de staatsinstellingen sedert 1795 tot en
met 1815 in het gymnasiale leerplan maakt zulk een zonderlingen
indruk, dat men geneigd is te vragen, of niet een stukje uit het
program van het universitair onderwijs in het Staatsrecht daarheen is overgewaaid,
En wat het onderwijs in de vaderlandsche geschiedenis in het
algemeen betreft, zoo is het een groote paedagogische fout dat
onderwijs twee jaren stil te leggen en het niet verder dan tot 1848
te later doorloopen, daargelaten of het goed gezien is voor het
eindexamen enkel kennis der achttiende eeuw tot 1848 te vorderen en niet ook, in hoofdlijnen, van wat aan dien tijd is voorafgegaan.
Met de algemeene geschiedenis staat het niet veel beter geschapen. De eerste drie klassen leeren haar van af het begin tot het jaar
1789 toe, de vierde verdiept zich in de Romeinsche en Grieksche
geschiedenis, en de vijfde en zesde beoefenen de nieuwere geschiedenis na 1713, wederom "ten minste tot 1848".
Welke eigenaardige sprongen! Heeft men ze wellicht bedoeld
als vooroefeningen voor de nog grootere sprongen die de jurist
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aan de Universiteit moet uitvoeren, als wanneer hii na zijn candidaatsexamen van Justinianus op ons Burgerliik Wetboek overwipt, alsof ze niet door een geschiedenis van meer dan twaalf
eeuwen werden gescheiden? En ligt daarin de verklaring niet,
dan staan wij hier weer voor dezeIfde paedagogische fout die wij
ook aantreffen in de behandeling der vaderlandsche geschiedenis,
nl. dat men haar verbrokstukt, en in de leerlingen onderstelt dat
zij het eenmaal geleerde vanzelf onthouden.
Bovendien heb ik tegen het yak nog afzonderlijke bezwaren. Ik
becht aan geschiedenis buitengewoon veel, en acht het van groot
gewicht den historischen zin bij het opkomend geslacht zeer sterk
aan te kweeken. Doch dit bereikt men niet door maar zooveel mogeliik feiten en jaartallen te laten leeren. WeI is het leeren
van feiten en jaartallen in miin oogen een noodzakelijkheid, en
ik ga dus niet mede met hen die - zoo het heet - de histoire de
batailles willen vervangen door een beschavingsgeschiedenis, welke
in ons voorbereidend onderwijs veel kwaad zou stichten, - maar
feiten en jaartallen ziin toch niet veel meer dan een geraamte,
dat moet dienen om de geschiedenis zelve beter en gemakkelijker
te leeren verstaan. Daar nu "de geschiedenis" veel te uitgebreid
is om er op het gymnasium al ware het slechts een eenigzins behoorlijk overzicht van te geven, moet noodwendig een keuze of
een schifting plaats hebben. Deze schijnt mij niet moeilijk. De
vaderlandsche geschiedenis moet m.i. daarbij op den voorgrond
worden" geplaatst, en van de algemeene 1) moet niet meer geleerd
worden dan wat in ruimen zin moet dienen om de vaderlandsche
geschiedenis beter te leeren verstaan. Al het andere is belasting
van het geheugen, ongeevenredigd aan ziin opvoedkundige
waarde.
Hoe staat het nu met de andere vakken, waarbij dan vooral
over te groote opvoering wordt geklaagd?
Wellicht ben ik een niet geheel onpartiidig beoordeelaar, want
niet aIleen voel ik veel voor de vakken, die thans gedoceerd worden,
1) Ik schakel hier natuurlijk de Grieksche en Romeinsche geschiedenis
nit, die onmisbaar is in een school waar de klassieke opleiding middelpunt

is en behoort te blijven.
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maar bovendien hangen klachten als de hier bedoelde voor een
niet.gering gedeelte samen met de wijze waarop een leerplan wordt
uitgevoerd. Nu berust mijn oordeel over het voorbereidend hooger
onderwijs voor een niet gering deel op de nauwe aanraking, waarin
ik gedurende verscheiden jaren met het Haagsche gymnasium als
curator dier instelling heb gestaan, en ieder weet, dat dit gymnasium .sinds lang, en dank ook ·aan de bij uitstek tactvolle en deskundige leiding van zijn tegenwoordigen rector, Dr. van Aalst, tot
de allerbeste van ons land behoort; en zoo zou de door mij opgedane ervaring, alsmede de omstandigheid dat ik nooit - en zeker
niet met betrekking tot leerlingen met gewonen aanleg - hoorde
van opdrijving van eischen en te groote pensums, nog niet bewijzen,
dat elders nergens de eischen te veel worden opgedreven. Toch
voIgt, dunkt mii, uit de door mij zelven waargenomen feiten, dat
in ieder geval een behoorlijke en flinke uitvoering van het leerplan mogelijk is zonder dat men dergeliike klachten hoort.
"Maar", zal iemand zeggen, "dat neemt toch niet weg dat de
vakken onoordeelkundig ziin gekozen. Daar is bijv, de wiskunde.
Wat voor nut heeft nu daarvan de jurist of theoloog, ja zelfs de
medicus?" Ik geloof inderdaad dat het praktisch nut der wiskunde voor de meeste oud-gymnasiasten uiterst gering is; de
meesten zullen zelfs van het Grieksch op later leeftijd nog meer
profiteeren dan van de wiskunde, ofschoon zij ook daarmede niet
of weinig meer in aanraking komen. Toch heeft het argument,
aan het vergeten ontleend, nooit veel indruk op mij gemaakt,
evenmin als de bewering, dat men het yak later niet noodig heeft,
voor mij van beslissende beteekenis is. lets anders ware het, wanneer de op het aanleeren bestede moeite alleen hadmoeten dienen am het geheugen te belasten zonder het verstand te ontwikkelen; maar wanneer de wiskunde biiv. dienstbaar kan ziin om in
het deductieve denken te oefenen - hetgeen de jurist evengoed
moet kennen als het inductieve - en wanneer ik weet, hoe moeilijk
voor velen het zuiver en scherp redeneeren is en datdit door de
wiskunde wordt bevorderd, dan Iaat ik dit vak gerust op het leerplan staan. Of dezelfde resultaten van thans bereikt kunnen
worden met minder uren, en ook al laat men enkele onderdeelen
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vervallen, is een andere vraag, waarop ik echter niet dieper kan
ingaan,

Ik sta thans voor het gewichtigste en moeilijkste striidpunt, nl.
of men het Grieksch al dan niet behouden zal. Ook hier spelen de
argumenten van het vergeten en het ontbreken van practisch nut
een groote rol. Doch wanneer van het Grieksch geldt wat ik hierboven in het voordeel der wiskunde heb aangevoerd, dan is daarmede op zich zelf reeds het pleit voor een groot deel beslist. En
het zal geheel gewonnen zijn, wanneer kan worden aangetoond
dat het Grieksch niet aIleen paedagogische waarde heeft, doch
bovendien, zij het slechts indirect, zeer zeker te stade komt.
Vooraf echter een enkele opmerking over de zooeven bedoelde
argumenten, die niet geheel vrij ziin van overdrijving, en over hun
doel heen schieten.
Ik heb maar weinig menschen ontmoet die hetgeen zij in vroeger
jaren hadden geleerd, zich onmiddelliik weer in het geheugen konden terugroepen. Doch ik ken er velen die, wanneer zij een lang
vergeten onderwerp opnieuw ter hand nemen, na eenige moeite
het oude weder voelen naar boven komen, zoodat spoedig de schade
is ingehaald. Ik kan, op grond van eigen ervaring, aanraden de
proef eens te nemen; men zal dan zien, dat "vergeten" en "niet binnen zijn onmiddellijk bereik hebben" twee verschillende dingen ziin.
Reeksen plaatsnamen en ander zuiver geheugenwerk, dat zijn
dingen die na eenigen tiid geheel uit het geheugen verdwijnen, en
waarvoor men van voren af aan weer denzelfden arbeid moet verrichten om ze opnieuw in zich op te nemen; doch wat men met
het verstand eenmaal heeft begrepen, is niet voorgoed verloren
en wordt met betrekkelijk geringe moeite weder te voorschijn
gebracht.
Zoo is dus het argument, aan het vergeten ontleend, overdreven;
nu nog een enkel woord over de nutteloosheid van het Grieksch
voor het later leven.
Moet het beroep hierop dienen, om de handhaving van het
Grieksch te bestrijden, zou het dan maar niet beter en consequenter
zijn het Latiin evenzeer te schrappen?
Er zijn toch inderdaad maar zeer weinigen, die het voor hun
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genoegen, nog minder die het voor hun studie aanhouden. En
ga nu eens na de [arenlange inspanning, dag in dag uit, uren
aan een stuk, van docenten en leerlingen op een yak, dat de
meesten nooit meer gebruiken!
Misschien wijst een enkele op het Romeinsche recht, op die
dikke Pandekten, die toch in het Latiin zijn geschreven. Maar dit
behoeft in het geheel niet te wegen. J a, als het Romeinsche recht
nog zoo bestudeerd werd als vroeger! Doch hoe ziin de tilden veranderd. Vraag eens hoeveel studenten een exemplaar der Pandekten - ik zeg niet bezitten, maar - gezien hebben 1), hoevelen
ooit een oog hebben gehad in de Instituten, hoevelen in staat zijn
een plaats uit de bronnen zelfstandig te vertalen. Dan, de studie
voor het candidaats vordert tegenwoordig negen maanden, zegge
9 X 30 dagen onder aftrek van groentijd, corpspret enwat niet
al. Is voor die korte spanne tiids dat jarenlang getob noodig? En
is niet steeds een hoogleeraar die aan zijn Nederlandsche toehoorders de begrippen van de actio utilis, van de exceptio en van de
interdicten wil duideliik maken, genoodzaakt, die toch in het
Nederlandsch te omschrijven? Zoo hebben dan de Latijnsche termen geen andere waarde, dan dat zij in een woord uitdrukken wat
in het Nederlandsch zou moeten worden omschreven. Maar is
het daarvoor noodig Latijn te leeren? Dat weten een arts en een
apotheker weI beter: die hebben van de oude talen een etikettentrommel gemaakt, en knappen u op met sirupus rhei en oleum
ricini, dat het een lust is, zonder dat ze ooit mensa mensae hebben leeren verbuigen. Maar dat is geen juristerij, zal men zeggen! Welnu, ik weet uit ervaring, dat iedere aspirant-candidaatnotaris, ook al is hij nooit op het gymnasium geweest en al heeft
hii nooit van Justinianus gehoord, op ziin examen haarfiin u weet
op te geven het verschil tusschen brevi manu traditio en constitu1) Onlangs vertelde mij eene studente, die druk met Modderman in de
weer was, dat zij inderdaad op een stalletje voor - ik geloof f 2.50 een exemplaar van het corpus juris had gekocht. Men had haar gezegd
"dat hoorde er zoo bij", Ingezien had zijhet nooit; "dat doet niemand"
en na het candidaats verhuist het corpus weer naar het stalletje. Ik zou
deze enkele mededeeling hier niet neerschrijven, indien ik niet wist dat
zij den algemeenen toestand volkomen juist weergeeft.
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tum possessorium; ook kan hii u vertellen, aan wie de "res nul-

lius" toebehooren. En glimlacht ge over den verkeerden klemtoon, dat is toch maar vitterij; wie gebruikt er nu nog Latiin als
spreektaal; nos Poloni, nos Hungari etc.!
Ik weet weI dathet respect voor ons juristen voor een niet gering deel samenhangt met het Romeinsche recht, waarin men
meent, dat wij altiid maar door bezig zijn te wroeten; en wij
juristen hebben het noodige voor het conserveeren van dien nimbus gedaan, doordat wij gaarne tegenover iedereen getuigen van
de onmisbaarheid van het Romeinsche recht. Maar wanneer wij
nu eens heel eerIijk zijn, dan moeten wij toch erkennen, dat de
meesten onzer het best zonder dat recht kunnen stellen - of
laat ik liever zeggen: meenen te kunnen stellen, terwijI, zooals ik
hieronder zal aantoonen, de Universiteiten zich geheel daarnaar
hebben gevoegd en de beteekenis van het Romeinsche recht daadwerkeIijk tot een minimum hebben teruggebracht.
Handhaaft men den bestaanden toestand, waarin het Romeinsche recht geheel wordt verdrongen en doodgedrukt, dan zie ik
geen reden om met het oog op het practisch nut het Latiin te behouden. Het gros der juristen leest niet meer de oude werken die
in het Latiin worden geschreven, maar, laat ons hopen, des te meer
boeken in de moderne talen. Wanneer dus het practisch nut den
doorslag moet geven, welnu, laat ons dan rondweg met het
Grieksch ook het Latiin over boord werpen. Reken nu per week 6
uur Latijn en 6 uur Grieksch, en het jaar op 40 weken, dan wint
men door die afschaffing der oude talon ten bate der moderne 2880
uren in den ganschen gymnasiumtijd!
Toch geloof ik niet, dat het bedachtzame Nederland spoedig
tot een zoodanigen radicalen maatregel zal besluiten. Maar weI
vrees ik, dat men bezig is het Grieksch onder den voet te loopen.
Het groote gevaar is, dat zich allengs een publieke opinie gaat
vormen, waarbij naar het oordeel van hen die van de zaak verstand hebben, niet gevraagd wordt, en dat sommigen, wier inzichten zeker gewicht in de schaal leggen, onder den indruk van
de oppervlakkig klemmende argumenten, er toe neigen om in beginsel toe te geven, doch weI gaarne eenige concessies zouden
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verlangen, met name voor de besten de gelegenheid om het
Grieksch te leeren, opengelaten zouden willen zien.
Misschien schijnt de poging, die ik hier ter verdediging van het
Grieksch ga wagen, vermetel, vooral in de oogen van hen, die
door den aard hunner studien de waarde en de' beteekenis dier
taal veel beter kunnen beoordeelen dan ike Hoe innig overtuigd
van de noodzakelijkheid van haar behoud, zou ik, die hoogstens
een wapendrager mag heeten, weerloos staan tegen een geharnasten, goedgewapenden en goedgeoefenden tegenstander. Toch
rest mij geen keuze, maar ik weet dan ook zeer goed dat mijn
taak zich hier beperken moet tot een, zij het ook op mijn manier,
weergeven van wat reeds door anderen is in het midden gebracht.
Ik zal dit doen door mij te houden aan een geschrift, dat mij
voorkomt van buitengewoon gewicht in deze quaestie te zijn; ik
bedoel het boekje van den Petersburger hoogleeraar Th. Zielinski,
waarvan de 2e druk der Duitsche vertaling, onder den titel "Die
Antike und wir", in 1909 te Leipzig verscheen. Ik zou dit voortreffelijk, diep doorgedachte werk gaarne in handen zien van allen,
die op de eene of andere wiizc met ons vraagstuk in aanraking
komen. Het bevat een achttal lezingen, voor studenten gehouden, doch is ook voor hen die geen klassieke opleiding genoten
hebben zeer goed verstaanbaar.
Ik geef slechts enkele hoofdpunten weer, voorzoover ze de thans
besproken vraag raken, met - in de hoop niet onbescheiden te
zijn - hier of daar een opmerking van mij zelven.
Men kan ter verdediging van de oude talen en van het
Grieksch in het biizonder den nadruk leggen op den beschavenden
invloed die van de oudheid uitgaat, en aantoonen hoe het vooral
Griekenland is, waar ook nag onze hedendaagsche gedachtenwereld voor een belangriik deel haar oorsprong vindt, en met feiten
uit de geschiedenis bewijzen, hoe een volk, dat ziin beschaving aan
die oudheid dankt, slechts op straffe van ondergang den band met
dat verleden kan doorsniiden; men kan misschien, zonder bij
iemand tegenspraak te ontmoeten, de stalling verdedigen, dat de
Grieksche letterkunde, op het gebied van geschiedenis en aesthetica,
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de Latijnsche verre overtreft 1), - doch met deze en dergelijke
argumenten komt men weinig verder tegenover hem, die meent
det het Grieksch wellicht zeer nuttig is voor . degenen die later met
die stu die doorgaan, maar die niet kan inzien dat het voor [ongelieden, welke later een andere richting uitgaan, noodzakelijk is, gekweld te worden met een taal die niets met de onze gemeen
heeft en spoedig weer vergeten wordt. Wil men op dit punt
iemand overtuigen, dan zal vooral op de paedagogische waarde
van die oude talen, en met name van het Grieksch de nadruk gelegd moeten worden.
Om zich daarover een oordeel te vormen, moet men zich rekenschap geven van de tweeerlei methode die gevolgdkan worden en
ook gevolgd wordt bij hetaanleeren van talen: de eene is die der
associatie, waarbij het geheugen meer op den voorgrond treedt,
waarbij men de taal in zich opneemt door het vele hooren en reproduceeren, maar waarbij de constructie der taal, hare etymologische en syntactische regels op den achtergrond bliiven, ook
al komt men wellicht nooit met die regels in strijd.Zoo leert men
zijn moedertaal, en bij het zich eigen maken van andere moderne
talen wordt deze weg steeds meer gevolgd.
De andere methode is die der apperceptie. Zij leert woordvorming en zinbouw, beginnende met het eenvoudige en allengs tot
het meer samengestelde voortschrijdende; zij eischt verstand en
inzicht; het begrijpen en het vragen naar het waarom nemen hier
een eerste plaats in.
De eerste methode heeft alleenpractisch nut, maar geen wetenschappelijke of opvoedkundige waarde. Zij dient om onder goede
leiding het vaardig gebruik te leeren van het instrument, waarmee
hii, die in zijn beroep met buitenlanders en met in vreemde talen
geschreven boeken in aanraking komt, zich zal moeten kunnen
helpen. Zij is bij moderne talen beter op haar plaats dan de
tweede, [uist om het doel waarmede die talen geleerd worden, en
omdat, terwiil de grammatica voor het begrijpen van de oude talen
onmisbaar is, zij ons voor dit doel bij de moderne talen geen stap
verder brengt. 2)
1) Zielinski, bI. 58 v.
2) Zielinski, bI. 18 v.v., 39.
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Maar de tweede methode heeft juist wat de eerste mist.
Toegepast op de oude talen oefent zij ons in het logisch denken.
Zoowel het Grieksch als het Latiin zijn veel klaarder en dus voor
de ontwikkeling van het verstand geschikter dan de moderne
talen, waarbij de Ieerling biiv, reeds bij de spelling zijn geheugen
moet vermoeien met allerlei voor hem op dat oogenblik nog onverklaarbare willekeurigheden, by. dat men woorden, die gelijk
worden uitgesproken, naar gelang van hunne beteekenis verschillend schrijft: "doigt" en "doit", "sain" en "saint" enz. Vinet
zag het juist in, toen hij zeide: "Ie latin c'est Ia raison du francais". En de logische bouw der taal komt bii het Grieksch nog
duidelijker uit dan bij het Latiin. 1)
Is er nu veeI betoog voor noodig, dat de leerling die ziin denken
aan die wetten van regelmaat en harmonie gewend heeft, van
deze inspanning de blijvende vruchten zal plukken, zelfs al zou
het dbject zelf, waaraan hij zich geoefend heeft, in de toekomst in het geheel geen waarde meer voor hem behouden?
In de tweede plaats scherpt het lezen en vertalen zoowel van
Grieksche als van Latiinsche schrijvers het kritisch vermogen.
Telkens komt de leerling te staan voor de keuze tusschen verschillende vertalingen van eenzelfde woord, of ziin verschillende
eombinaties mogeliik, die soms in het geheel geen zin, soms weI
1) De nadere uiteenzetting bij Zielinski, bI. 26 v, Op bl. 38 zegt hij:
"Niemand kann es leugnen, dass die Grammatik - der erste, auf die
Erscheinungen der Sprache angewandte Versuch der Logik ist, und
dass darin ihr Bildungswert Iiegt", Ais merkwaardigen tegenhanger citeer
ik van Spruyt (Gids, Mei 1871), die het weten kon: "De studie der mathesis
aan te bevelen als een middel ter vorming van Iogische denkers, is even
oordeelkundig als te leeren paardrijden op een hobbelpaard",
Ik yond deze woorden bij Dr. J. L. C. Schroder v. d. Kolk "Waarom
oude Talen" in Onze Eeuw, 4e jaargang, 4e deel, bI. 147-157, die terecht
opmerkt, dat uit het geheeIe, hier slechts ten deele weergegeven, citaat
geenszins de bedoeling mag worden afgeleid iets kwetsends te zeggen;
prof. Spruyt "wil slechts duidelijk doen .uitkomen, dat evenmin als een
hobbelpaard ons de grillen van het paard kan doen leeren kennen, evenmin de wiskunde in hare volmaaktheid ons de gevaren kan leeren vermijden in het werkelijke leven. Maar als de wiskunde ons dit laatste niet
kan leeren, dan mist zij ook een groot deel der vormende kracht, die
haar gemeenlijk wordt toegeschreven" (bI. 149).
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een zin doch niet den eenig juisten opleveren. Had de [ongen, dien
ik uit Ovidius "os homni sublime dedit" aldus hoorde vertalen: dat
de fabricator mundi bij de schepping van den mensch dezen "een
opgeheven been" schonk, zijn verstand gebruikt, dan had hij geweten dat "os" zoowel "been" als "aangezicht" kan beteekenon,
en was hij wakker geweest, dan had hij natuurlijk over de
juiste keuze niet geaarzeld. Doch vaak is de keuze vrij wat moeilijker. Dr. Schroder van der Kolk in zijn evengenoemd artikel
maakt dit duidelijk met de eerste regelen van de Aeneis, en Zielinski beschrijft den striid tusschen hem en een zijner leerlingen
over de juiste opvatting van den versregel van Horatius: "Scribendi recte sapere est principium et Ions".")
Juist die voortdurende prikkel om zich rekenschap te geven van
de verschillende wegen die openstaan, terwijl toch maar een de
juiste kan zijn, oefent het zoeken naar en het zien van de waarheid, meer dan de wiskunde, waar (althans voorzoover die op de
school wordt geleerd) de praemissen vaststaan en striid over wat
uit die praemissen moet worden afgeleid is uitgesloten, 2)
In de derde plaats is het lezen en vertalen van en uit de oude
talen een uitnemende stiiloefening. 3) Oneindig meer dan de moderne talen dwingen de oude den vertaler de gedachte zoo geheel
van de woorden, waarin zij gehuld is, los te maken, dat men haar
als het ware in haar abstractie ziet am haar dan weder te kleeden
in woorden van onze eigen taal. Dit bevordert het zelfstandig denken in hooge mate, en baant tevens den weg tot het meesterschap
over de eigon taal. De korte uitdrukkingswiize der ouden is voor ons
dikwiils onbruikbaar en dwingt ons onze toevlucht te nemen tot
lange omschrijvingen. Doch reeds in deze eene omstandigheid ligt
een krachtig element van ontwikkeling, daar de leerling die priis
leert stellen op een juiste vertaling, ziin best zal doen am uit den
zin uit te zoeken datgene waarop de nadruk moet vallen en wat
1) BI. 49 v.
I) Zielinski, bI. 51.
3) Dit schijnt mij een der sterkste argumenten tegenover hen, die meenen,
dat de klassieke schrijvers op het gymnasium ook wel uit vertalingen
kunnen worden geleerd. Overigens kom ik beneden op dit punt nog terug.
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op den achtergrond behoort te blijven, en er naar zal streven den
samenhang der onderdeelen weer te vinden en dien zoo duideliik
mogeliik te laten uitkomen. 1)
In de vierde plaats opent de omgang met de oude talen - en
bier staat weer het Grieksch bovenaan - het oog voor die vele
fijnheden in taal en uitdrukking, die wij moeten en kunnen leeren
voelen, zelfs al is het ons niet mogeliik ze in onze taal weer te
geven. Als een voorbeeld uit vele wiis ik op de fijne nuanceering
die de Griek in zijn verhaal kan leggen, doordat hij over een verleden tijd moor beschikt dan wij. Juist doordat de oude talen in
dit opzicht de onze overtreffen, ziin zij in staat geweest deze laatste veel van haren riikdom af te staan (men ga biiv. eens na, welken invloed het Nieuwe Testament op onze taal heeft gehad), en
gaan zij nog steeds voort met den smaak te vormen en de eigen
taal tegen verarming te behoeden.
En in de vijfde plaats is zoowel het Grieksch als het Latijneen
buitengemeen krachtige steun bii het aanleeren der nieuwe talen.
Niettegenstaande op het gymnasium veel minder tijd aan deze
laatste besteed wordt dan op de H. B. S., werd mij herhaaldelijk
door verschillende leeraren, die aan beide instellingen les hadden gegeven, verzekerd dat de gymnasiast geenszins achter staat

bij den hoogereburgerscholier - zoodat er biiv, geen bezwaar in
werd gezien om in de overeenkomstige klassen hetzelfde proefwerk op te geven - en werd deze omstandigheid geheel geschreyen op rekening der oude talen. Maar bovendien is de studie der
oude talen een uitnemend middel om door vergelijking en tegenstelling ook de ziel van onzeeigen taal te leeren verstaan. De
uitwerking van dit punt zou mii te ver voeren, doch ook hier wil
ik verwijzen naar de leerzame opmerkingen van Zielinski bl. 31 v.
Het zal den lezer niet zijn ontgaan, dat ik, hoewel mijn doel
gericht was op de verdediging van het Grieksch in het biizonder,
doorgaande de beide oude talen in een adem heb genoemd. En
inderdaad schiint het mii ook moeiliik, in het verband waarin wij
ze thans bespreken, tusschen die beide een scheiding te maken. Zij
1) Zie de schoone opmerkingen van Zielinski, bI. 40 v.v,
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vertoonen dezelfde karaktertrekken, leiden langs ongeveer dezelfde wegen tot hetzelfde doeI, en hangen even onverhrekelijk samen
als biiv. vaderlandsche en algemeene geschiedenis, waarvan bij
de gymnasiale opleiding evenmin - zij het al om andere redenen
- een van beide zou kunnen worden gemist.
En wilde iemand tot het doen eener keuze dwingen, dan betwijfel ik of deze ten nadeele van het Grieksch zou moeten uitvallen.
Wijst men op de groote moeilijkheden die bij het aanleeren overwonnen moeten worden, ik geloof dat zij in het Latiin grooter zijn
dan in het Grieksch. Vraagt men naar den ideeenschat die beide
talen voor ons openen, ik heb altiid geleerd dat de Grieksche
geest in fijnheid, in intuitie het wint van den Romeinschen, dat
de Grieksche gedachte veel meer dan de Romeinsche de eigenlijke
bron is ook voor ons hedendaagsche denken, en dat de kunst van
Griekenland ver boven die van Italie staat.
Maar bovendien is er een moment, waarop weI de aandacht
mag vallen. Wanneer ik den tegenwoordigen tiid vergelijk met
dien toen ik zelf student was, dan is er een merkwaardige ommekeer gekomen. Onder juristen was toen weinig of geen belangstelling voor philosophie, aIle krachten waren gericht op de
kennis van het positieve recht; am de diepere beginselen bekreun-

den zich weinigen. En onze ouderen sterkten ons in die richting
veel meer, dan dat zij ons wezen op het verkeerde daarvan.
Nu ben ik niet geheel gerust, dat aan de academie niet nag te
veel nadruk word gelegd op het aanleeren van positieve wetskennis, op het kweeken van knappe menschen, van veelweters;
maar toch dringt ook daar het inzicht door, dat ten koste van
onze ontwikkeling ons philosophisch denken is verwaarloosd, dat
wij weI steeds knapper worden, ieder op het kleine terrein dat hij
voor ziin speciale studie heeft uitgekozen, maar dat wij in fundanmenteele dingen liefst de oppervlakkigheden nabouwen die wij
van anderen hebben gehoord, en dat met ons tegenwoordig stelsel
geen menschen worden gekweekt, die een flinke ruime wereldbeschouwing bezitten en die het verhand der dingen begrijpen of
zelfs ook maar vermoeden. Onder de hetere juristen heb ik menigeen ontmoet, die het hetreurde in zijn academietijd geen gelegen62
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heid te hebben gehad met die diepere, allesbeheerschende vraagstukken in aanraking tekomen, maar nu, eenmaal in het praktische leven, niet meer in staat was het verzuimde in te halen.
Dit gevoel van onbevredigdheid zal toenemen, en er toe leiden,
dat de wijsbegeerte weder meer in eere zal komen.
En waar dit zich nu reeds hegint af te teekenen, daar zou men
aan den anderen kant den pas willen afsnijden aan die zich
ontwikkelende behoefte! W ant zoo er ergens een onafscheidelijke
band bestaat, dan is het tusschen de Grieksche taal en de wijsbegeerte.
Doch ik hoor mij tegemoetvoeren: "Uw argumenten mogen bewiizen, dat het Grieksch op het gymnasium ook voor aanstaande
juristen niet kan gemist worden, er vloeit toch nog niet uit voort,
dat .het voor alle gymnasiasten verplichtend moet worden gesteld;
men zou er van kunnen maken een vak voor de litteratoren en
verder voor de besten, voor zoover zij zich vrijwillig aanbieden".
Daargelaten of dit praktisch uitvoerbaar zou ziin, - die vrijwillige deelnemers zouden dan immers tot een overgroot aantal
lesuren worden gedwongen - komt mij deze middenweg uiterst
gevaarlijk voor. Want hii loopt uit op de feitelijke afschaffing van
het Grieksch, behalve dan voor de litteratoren. Daarmede ware
de klassieke opleiding voor haar belangrijkste helft opgesloten
binnen een kleinen kring van vakgeleerden, en het is wederom
Zielinski, die op het bedenkelijke van zoodanigen maatregel wijst.
Niet alsof ieder individueel een klassieke opleiding zou genoten
moeten hebben om op den naam van beschaafd mensch aanspraak
te kunnen maken; edoch, zoo vervolgt hii: 1) "Es ist nur notig,
dass es in jeder Gesellschaft einen gewissen Prozentsatz von
klassisch Gebildeten gibt, und unter diesen wieder eine verhaltnissmassig kleine Anzahl von solchen, die ihr Leben dem Studium
der Antike und ihrer Anpassung an die Forderungen der Gegenwart geweiht haben. Diese werden, sozusagen, mit der Beschaffung der Samen beschaftigt seine Aufnehmen wird sie jener
weitere Kreis von klassisch Gebildeten, um die Friichte mit den
Mannern der realen und professionellen Bildung auszutauschen".
1) Bl. 105.
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Nu zou juist aan deze functie vall de "Antike" zeer bedenkeliik
afbreuk worden gedaan, wanneer men den zooeven bedoelden
schijnbaren middenweg insloeg, want men zou langs dian weg uitkomen hij de daadwerkelijke verbanning, en wat als middenweg
was aanbevolen, zou blijken in het geheel geen middenweg te zijn,
Immers wordt daarbij geen rekening gehouden met enkele omstandigheden, die toch van de grootste beteekenis zijn.
In de eerste plaats verliest men den invloed der ouders uit het
oog. Stelt de wet een yak facultatief, m. a. w. erkent zi], dat het in
de opvoeding kan worden gemist, dan mag men van 'de ouders
niet verwachten dat zij het hun kinderen zullen opdringen; de
meesten zijn bang voor overlading en gunnen hun kroost - en
terecht - den noodigen tiid voor ontspanning. Daarbii verkeert
het Grieksch in ongunstiger conditie daneenig ander yak: het
staat nu eenmaal in een kwaden reuk van moeilijk aangeleerd en
spoedig vergeten te worden, en het zal onmogeliik blijken er dit
bij de ouders uit te werken, ook omdat velen zeIf niet weten wat
een klassieke opvoeding beteekent.
In de tweede plaats: wie zijn de besten? Dit zullen weI niet zoozeer zij zijn die hebben la hosse des langues, als zij wier aanleg hen
in staat stelt op later leeftijd de vruchten te plukken van de moeite
op het gymnasium aan het Grieksch besteed, - twee dingen die
volstrekt niet samenvallen. Maar wie maakt uit, of een kind aanleg
heeft voor Grieksch en of, wat ik zooeven aangaf, van hem zal mogen worden verwacht? Hoe groot is hier het terrein voor vergissingen, hoe verantwoordelijk de taak van den paedagoog, wiens oordeel
v66r het doen der beslissende keuze zou worden ingeroepen, Ook
vergeet men dat de aanleg dikwijls eerst blijkt, wanneer een zekere
oefening achter den rug ligt, dat er vele naturen ziin, die zich
laat ontwikkelen zonder daardoor nog achter te staan bij wonderkinderen, en eindelijk dat het volstrekt geen zeldzaamheid is, dat
warme belangstelling in en liefde voor een vak eerst geboren
worden, nadat rijpere ·levenservaring of verdere wetenschappelijke ontwikkeling hebben geleerd, hoeveel men aan dat yak te
danken heeft.
Ook schijnt het mij paedagogisch onjuist, kinderen of [onge-
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lieden van een zelfden leeftijd te gaan onderscheiden in goeden
en minder goeden, met het doel om hen naar gelang van hun aanleg onderwijs te laten volgen, dat, of men wil of niet, zeer uiteen
zal loopen. De goeden stelt men bloot aan het gevaar dat zij zich
gaan "voelen", een gevaar dat ook thans zeker niet is uitgesloten,
doch door allerlei tegenwerkende factoren tot zekere hoogte wordt
geneutraliseerd; en den minder goeden ontneemt men den prikkel
die niet zelden gelegen is in de samenwerking met beteren.
Men hoede zich dus voor de facultatiefstelling van het Grieksch,
en make zich overigens niet te beangst over de beweerde vruchteloosheid der aangewende moeite. Velen die hiervan den mond vol
hebben, zijn tuk op de ontwikkeling, die zij meenen op te doen met
het naloopen van lezingen, en het neuzen in kunstgewrochten op
letterkundig en ander gebied, alsof die ontwikkeling al spelende
en zonder voortdurende inspanning kan worden verkregen. Maar
zijn dan niet in veel gunstiger omstandigheden de leerlingen der
hoogere klassen die, na de eerste moeilijkheden van de taal overwonnen te hebben, dageliiks in aanraking komen met "de machtige geesten der oudheid"? Veel hangt hier af van den docent, 0
zeker, en groot blijft altiid de worsteling met den vorm, voorzoover de moeilijkere schrijvers betreft; doch juist die dagelijksche
aanraking doet onwillekeurig vertrouwd worden met schoonheden, die men aanvankeliik even weinig vat als de schoonheden der klassieke muziek: ook van deze moet men de gedachten
allengs in zich opnemen om op later leeftijd van begriipen te kunnen spreken. Maar ik heb biigewoond hoe een bekwaam docent,
met liefde voor zijn vak en voor zijn leerlingen, in de vijfde klasse
van het gymnasium een stuk van Plato in ziin geheel wist te behandelen, en ziin toehoorders den inhoud er van wist duidelijk te
maken. 1) Zou zoo iets niet zijn een K'n]tl~ Ei~ «Ei? En wie mocht
1) Ik erken, dat dergelijke praestaties hooge eischen stellen zoowel aan
den docent ala aan de klasse, en ook zal wel het feit waarop prof. van
den Es (Waarom Grieksch? 1898) de aandacht vestigt - nl. de instudeering
en opvoering van Sophocles' Antigone in het oorspronkelijk door de zesde
.klasse van het Amsterdamsche gymnasium - tot de uitzonderingen blijven
behooren. Toch ben ik vast overtuigd, dat het oordeel van hen, die meenen,
dat de tijd, aan het vertalen besteed, als verloren moet worden beschouwd,
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meenen, dat iets dergelijks ook weI door het Iezen van vertalingen
te bereiken zou zijn, die sla maar eens na wat Zielinski op bI. 46 v.v.
van ziin boven aangehaald werk daarover zegt,
Zoo kom ik onwillekeurig op de wijze waarop het Grieksch evenaIs trouwens het Latijn - op het gymnasium behoort gedoceerd te worden. Er was een tiid toen men de oude talen, althans
het Latiin, leerde, om er zich in te kunnen uitdrukken, er was ook
een tiid - en die is nog niet zoo heel ver achter ons - dat men
Latijn en Grieksch Ieerde, enkel om de taal, De invloed dezer richting is, getuige "de Latijnsche thema" in de zesde klasse geenszins voorbii, doch behoort te verdwijnen.
Voor zijn verdere ontwikkeling moet de gymnasiast, voorzoover
dat bij hem mogelijk is, de oudheid - en dan de Grieksche zeker
niet minder dan de Romeinsche - leeren verstaan. 1). Hoeveel
overdreven, j a onjuist is. Een vertaald boek geeft slechts bij benadering
weer wat de sehrijver heeft gedacht, en dit weergeven wordt ten aanzien
van het Grieksch nog zoo bemoeilijkt, omdat wij altijd onze toevlucht
moeten nemen tot omschrijvingen, die de kracht der Helleensche taalsmeedkunst aan het oog onttrekken. Maar ook is het volstrekt niet waar,
dat men aan een normaal ontwikkeld gymnasiast in de hoogere klassen
niet de schoonheden zou kunnen duidelijk maken van, laat het dan niet
zijn Sophocles en Euripides, toch in elk geval van Homerus, Demosthenes
en anderen. Wie eenmaal de muziek van het Grieksch heeft leeren verstaan, die heeft zijn smaak blijvend gevormd en veredeld, ook al zal hij
later niet meer de gelegenheid hebben daarmede voort te gaan; en wie
zijn harmonie en rythmus heeft leeren beluisteren, legt teleurgesteld zelfs
de beste vertaling uit de hand.
1) "Die Erkenntnis des Erkannten", Deze omschrijving van de taak der
philologische wetenschap door Bockh werkt prof. Kuiper in zijn inaugureele
rede van 17 Oct. 1898 - "De beteekenis en de grenzen van het Classicisme
in de Grieksche litteratuur en hare beoefening" - met deze schoone
woorden verder uit: "Niet om de oudheid zelve is het haar te doen, niet
om den antieken mensch aIleen: zij wil geen zuiver historische wetenschap
zijn. Maar zij vraagt hoe zich in den mensch der oudheid de natuur, de
wereld, het schoone, God; doch ook de dood, het leelijke, de zonde heeft
gereflecteerd. En zij stelt die vragen-niet, zooals het classisisme het had
gedaan, met de bedoeling hier iets te vinden, dat moet worden gecopieerd,
al ziet zij, duidelijker wellichtdan diezelfde classicisten, dat een gunstig
lot haar leidt langs paden van onvergankelijke schoonheid. Ook tast zij
niet in den blinde of grijpt doelloos rond met de onvaste hand eener
karakterlooze polyhistorie; wijsgeerig inzicht moet haar leiden. Want ook
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gemakkelijker is dit niet geworden door den arbeid der vorige geslachten, nu de oudheid ons zooveel nader is gebracht. 1) Hoe belangwekkend kan het onderwijs worden gemaakt, wanneer het
wordt gegeven in den geest waarin bijv. Prof. Kuiper zijn Lysias
en Isocrates schreef 2), en wanneer eens wat meer dan thans liefde werd gewekt voor kunstschatten zooals in het Museum van
Oudheden te Leiden voor een ieder toegankelijk zijn, zonder dat
de meeste gymnasiasten van hun bestaan ooit hebben gedroomd.
Maar laat men dan ook niet in een tiid, die zooveel geven kan,
een stap doen in achterwaartsche richting! Dit neemt echter niet
weg, dat, naar mijn bescheiden meening, het doel waartoe de oude
talen moeten dienen, bereikbaar is met minder uren, vooral in
de hoogere klassen, omdat op de techniek der taal minder nadruk
behoeft te worden gelegd, en omdat misschien ook enkele der
moeilijkste schrijvers van het program zouden kunnen worden afgevoerd.
Kan dit geschieden, dan zou tevens voor de moderne iolen meer
tiid beschikbaar komen. Dit laatste schijnt mij inderdaad een gebiedende eisch.
Met betrekking tot de nieuwe talen schrijft de hoogleeraar
Fockema Andreae in zijn bovenaangehaald artikel: "Ik bedrieg
mij niet, wanneer ik geloof, dat biina allen, die het gvmnasium
verlaten, met voldoend gemak in elk dier talen" (nl, Fransch,
Engelsch en Duitsch) "werken over hun yak kunnen lezen, maar
dat slechts een kleine minderheid in die drie talen zonder groot
bezwaar een gesprek kan voeren, of een brief van eenigen omyang schrijven". (bl, 4). Hij dringt dan verder aan op meerdere
haar ruischt het woord van Pindarus in de ooren "Nofl.o~ 7r~Y'!I)y ~~'1c).elj~"
ook zij gelooft aan een alles beheerschende wet, een evolutie der geestelijke
wetenschappen - en zij vertrouwt, dat geduldig luisteren naar de woorden,
waarin de bevoorrechten der geslachten, die zijn heengegaan, hebben
gesproken van hetgeen zij hebben erkend, ons oor ontvankelijker voor de
stem der waarheid, ons oog helderder en ons hart ruimer kan maken."
Van een opleiding die door deze beginselen wordt gemspireerd, mag
de jurist niet verstoken blijven.
1) Zielinski, bI.I07, die op bI. 39 v. behartigenswaardige opmerkingen maakt
over de wijze waarop het onderwijs in de grammatica moet worden ingericht.
2) Onze Eeuw, 3e jaargang (1903), 2e deel, hI. 558 v.
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ontwikkeling in die talen, opdat men ze niet slechts kunne lezen,
maar ook spreken en schrijven.
Ofschoon mijne praemissen van de zijne verschillen, kom ik
toch met den geleerden schrijver tot dezelfde conclusie.
Indien de ondervinding mij geleerd had, dat de gymnasiale
opleiding de leerlingen zoover hrengt, dat zij hunne vaklitteratuur in de drie vreemde talen behoorlijk kunnen lezen, dan zou
ik tevreden ziin, omdat ik het bereikbare bereikt zou achten. Want
ik geloof niet, dat het gymnasium bij machte is, of ooit kan worden, den leerlingen het schrijven of zelfs ook maar het spreken in
vreemde talen bij te brengen.
Wie van het voeren van een onderhoud in een andere taal dan
de zijne ondervinding heeft, weet hoe langdurige en dageliiksche
oefening noodig is om in dit opzicht aan de meest bescheiden
eischen te voldoen. Maar die oefening kan onmogeliik verkregen
worden in niet zelden tamelijk talrijke klassen, waarin - zelfs
al zou men elk.en dag aan elke der drie vreemde talen een uur willen wijden - iedere leerling afzonderlijk toch hoogstens slechts
enkele minuten per dag gelegenheid zou vinden om F'ransch,
Duitsch of Engelsch te spreken. Ook zou de bestede moeite spoedig verloren blijken, daar slechts weinigen in omstandighedeu
verkeeren, waarin het spreken van vreemde talen te pas komt, en
men niets gemakkelijker verleert dan dit. Bovendien schiint het
mij niet noodig, dat de opleiding in die richting wordt gestuurd;
want wie ter doge boeken in eell vreemde taal heeft leeren lezen,
hA~ft van zelf zoo groote copia verborum verkregen, dat hii, eenmaal in de noodzakelijkheid om zich te moeten helpen, spoedig
genoeg zich door de moeilijkheden heen kan slaan. - En wat het
schrijven betreft, hier schijnen mij de bezwaren nog onoverkomelijker, en de moeite, aangewend ter verkrijging van gebrekkige
resultaten, wil mii lijken voor de meesten onzer, voor wie het
voeren eener buitenlandsche correspondentie tot de uitzonderingen behoort, verloren te zijn. Mijn eigen ervaring heeft mij geleerd, en zij werd bevestigd door menigeen die beter dan ik zijn
vreemde talen beheerscht en ze vloeiend kan spreken, dat nl. het
schrijven nog vrij wat moeilijker is dan het voeren van een onder-
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houd, waarin stem en gebarenkunnen aanvullen wat aan juistheid van uitdrukking ontbreekt, En voor wie in zijn later leven
tot schrijven geroepen wordt, hem zullen de omstandigheden he1pen; want bij voldoende ontwikkeling in het lezen zal hij zich
weldra het schrijven kunnen eigen maken, waar hij tegenwoordig
over allerlei hulpmiddelen beschikt, die hem in vrij korten tiid de
noodige bedrevenheid kunnen verschaffen.
Ben ik dus eenerzijds van meening, dat het gymnasiale onderwijs zich niet kan toeleggen op het biibrengen van de noodige bedrevenheid in het spreken en schrijven, anderzijds ben ik in mijn
oordeel over wat dit onderwijs thans reeds bereikt, minder optimistisch dan Prof. Fockema Andreae, en daarin ligt dan met-een
de verklaring, waarom ik het per slot van rekening met hem eens
hen, wanneer hij meer uren voor de moderns talen komt vragen.
Indien ik toch hen uitzonder, die tehuis de gelegenheid hebben
gehad een of meer vreemde talen te leeren, dan heb ik niet den
indruk, dat de gymnasiast bij het verlaten der school zijn drie
talen gemakkelijk leest, vooral niet het Engelsch. De meesten
lezen voor hun uitspanning liever geen boeken in een vreemde
taal; en wie het zoover niet brengt, zal zich aan buitenlandsche
litteratuur, de Duitsche misschien daargelaten, niet spoedig zetten. De gymnasiast staat, zooals ik zoo straks betoogde, niet
achter bii den hoogere-burgerscholier, maar is hem ook niet
vooruit, en ook deze brengt het - zooals mij zelven herhaaldelijk
is gebleken, en beter ingewiiden mij hebben verzekerd - slechts
zelden zoover, dat hij zich in een vreemde taal vrij beweegt, en
dat het hem onverschillig is of hij zijn eigen taal leest of een
andere.
Daarom ben ik dan ook van meening dat aan het taalonderwijs meer zorg moet worden besteed. Een uur per week en per
taal is beslist te weinig. Wanneer op Latiin en Grieksch, wellicht op
Wiskunde en Geschiedenis enkele uren konden worden bezuinigd,
dan zou de tiid voor de nieuwe talen minstens kunnen worden verdubbeld. En hiermee ware reeds veel gevorderd, wanneer tevens
vooral in het oog gehouden wordt het doel waarvoor de moderne
talen aan een gymnasium moeten worden geleerd, nl. in de eerste
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plaats als instrument. Litteratuurgeschiedenis, tenzij dan in enkele groote lijnen, is, omdat zij later niet wordt voortgezet, een
noodelooze belasting van het geheugen, een stukje "karakterlooze
polyhistorie", zooals niet onwaarschijnlijk Prof. Kuiper haar zou
noemen, waarmee men op de H. B. S. niet veel resultaten verkrijgt. Veel nuttiger ware dan het thans helaas steeds meer in onbruik rakende van buitenleeren van stukken poezie, omdat dit
het zich eigen maken en vasthouden van woorden en uitdrukkingen zoozeer bevordert: men neme bijv. eens de proef met stukken uit Shakespeare of met de balladen van Schiller.
En ten slotte kom ik tot het N ederlandsch, op vele gymnasia het
stiefkind onder de vakken. De meeste leerlingen vinden het onderwijs in dit vak een plaag, Het heeft mij altiid buitengewoon moeilijk toegeschenen hier de belangstelling gaande te houden, omdat, wanneer niet de te behandelen litteratuur geheel buiten den
gezichtskring der toehoorders valt ell reeds daardoor nalaat belangstelling te wekken, de meesten al spoedig meenen, dat zij den
docent niet noodig hebben am althans de algemeene strekking te
verstaan, terwijl het overige hun meestal onverschillig is. Er is
misschien geen vak, dat in den leeraar zooveel toewijding en liefde
vordert als juist het Nederlandsch.
Bij een zijner onderdeelen moet ik am het groote belang der
zaak uitvoeriger stil staan. Het Koninkliik Besluit dat het leerplan vaststelt, schrijft - envolkomen terecht - voor iedere
klasse het maken van stijloefeningen voor. Niettemin wordt juist
dit punt dikwijls zeer verwaarloosd, ten koste van de leerlingen.
Want wanneer op het gymnasium de still niet geoefend is,
dan is de gelegenheid voor de meesten voorgoed voorbii, daar zij
aan de Academie niet hestaat.
Menige dissertatie heb ik doorgeworsteld, wier inhoud aan beteekenis zou hebben gewonnen, indien de schrijver de kunst had
verstaan om ziin gedachten in een behoorlijk leesbaren vorm te
gieten. Ook heeft mij mijn ervaring geleerd, hoe slordig en onbeholpen menig jurist zich uitdrukt, wanneer hij geroepen wordt
om mondeling of bii geschrifte de belangen van zijn clienten uit..
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een te zetten. 1) Maar meer dan mijn eigen ervaring legt gewicht
in de schaal het oordeel van hen die een groot aantal ambtenaren
onder zich hebben, en die mij meer dan eens hebben verzekerd,
dat ook onder die ambtenaren, welke een juridische opleiding hebben genoten, er slechts zeer enkelen ziin, die behoorlijk kunnen
stellen. Ook ben ik geneigd aan te nemen dat de algemeene klacht
over de slechte redactie onzer wettelijke bepalingen voor geen
gering deel verband houdt met de verwaarloozing der stilloefeningen.
Bij dit alles vergeet ik niet wat ik hierboven heb gezegd over
den stiil-vormenden invloed der oude talen. Ik ben zelf nooit in
den handel geweest, doch heb natuurlijk menigmaal met handelscorrespondentie kennis gemaakt, en dan ook ruimschoots
gelegenheid gehad mij te ergeren aan de wijze waarop zi] vaak
onze schoone taal mishandelt. Tegen het gebruik van het voegwoord "dat" heeft men niet zelden principieel bezwaar, men
fabriekt de wonderlijkste kunsttermen, (onlangs stuitte ik op "behandigde" effecten), heeft een biizondere voorliefde voor germanismen, gebruikt gaarne hetzeIfde woord tegelijk in den eersten en
in den vierden naamval (biiv. stukken die men toezendt en beantwoorden aan de bestelling), en koppelt zinnen aan elkander op

een wijze, die van de onwikkeling van het taalgevoel bij den schrijver niet altiid een hoogen dunk geeft, (veelvuldig bijv. constructies
als deze: gisteren ontvingen wij Uw schriiven en zullen enz.)
Welnu, wanneer men let op al dit fraais, dan kan men veilig aannemen, dat de gymnasiale opleiding daarvoor ten minste vrijwaart.
1) In zijn rede bij de overdracht van het rectoraat op 15 Sept. 1913
wijst prof. Treub op "de schandelijke verwaarloozing" in de kunst van
spreken in het algemeen, waaraan hij volledigheidshalve toevoegt, dat hij
"den niet minder sterken indruk" heeft, "dat de katholieke gymnasia in
dit opzicht een gunstige uitzondering maken", De ondervinding, door den
hoogleeraar ten aanzien der juristen opgedaan, heeft hem niet geleerd,
dat dit algemeen oordeel voor hen niet zou gelden, terwijl toch juist voor
hen de kunst van spreken van zoo bijzonder belang is, en ik kan mij
verklaren, dat hij gezucht heeft onder de promoties op stellingen, die hij,
n'en deplaise enkelen juristen, ID. i. terecht stempelt tot onwaardige vertooningen, waarmede de wetenschappelijke graad door het slijk wordt
gehaald.
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Bij den gymnasiast is het taalgevoel zoover ontwikkeld, dat hij
dergelijke fouten vanzelfvermijdt, en, waar hij ze tegenkomt, er
zich aan stoot. Ook zal hii, door zijn dagelijkschen .omgang met de
klassieken, onbewust nog veel meer in zich hebben opgenomen,
wat hem een zeker meesterschap overzijn eigen taal heeft verschaft. Maar hiermede zijn wij er nog niet. Al heeft men voor
de gedachten van een schrijver in een vreemde taal een passend
Nederlandsch kleed leeren zoeken, dit is toch nog iets anders dan
aan zijn eigen gedachten een leesbaren vorm te geven.
Ieder die niet is stilist "von Gottes Gnaden", weet met hoeveel
mfleilijkheden hier te kampen valt, of.... weet het soms niet en
maakt daarmede de zaak nog erger.
Maar hoe komt het dan, dat aan een zoo bij uitstek gewichtig
punt, zoo weinig aandacht wordt geschonken? De redenen liggen
voor de hand.
Het maken van stijloefeningen is voor de leerlingen meestal
een kwelling; de behandeling geeft den leeraar banden vol werk,
naar de kritiek luistert maar een klein deel van de klasse, zoodat
voor de rest het uur verloren is; ook is het onmogelijk telkens
nieuwe onderwerpen te bedenken, en een gymnasiast heeft nog
geen gedachten, die hem in staat stellen zijn eigen stof te kiezen,
terwijl hij het vervelend vindt eenige bladziiden te moeten volschrijven over "een dag aan het strand" of over "den zogen dat
den mensch de toekomst verborgen is". Dergelijke redeneeringen
hoort men telkens aanvoeren, dan wordt herinnerd hoe Buffon
eens gezegd heeft: le style c'est l'homme, en men concludeert
dat stijloefeningen dus eigenlijk niets geven.
Doch is dit alles juist?
Le style c'est l'homme, 0 zeker! Maar er ziin ook menschen die
in hun winterjas en met een wandelstok bij u een deftige visite
komen maken, ..- als het heel erg is, zelfs met een sigaar in het
boofd -, of die, wanneer zij voor geen verder kop koffie in aanmarking willen komen, dien wensch symbolisch meenen te moeten uiten door hun kopje om te leggen. Die menschen ziin er niets
minder om, maar ik dacht dat, zoo zij in kringen willen verkeeren,
waar men zijn [as in de gang laat, hun een dienst werd bewezen

996

DE OPLEIDING VAN DEN JURIST OP BET GYMNASIUM

door hun de beteekenis van een kapstok duideliik te maken.
Le style c'est l'homme. Doch evenmin als men aan een feestmaal eenzelfden toon aanslaat als op een condoleantiebezoek,
schrijft men aan een Minister een amice-briefje, of vertelt men
een verhaal als sprak men een vonnis uit. Een boek is geen brief,
en een brief is geen hoek; une verite de monsieur de la Palisse, zal
men zeggen; en toch had de schrijver van menige dissertatie er
ziin voordeel mede kunnen doen, wanneer hem eens het onderscheid
was gewezen.
Le style c'est l'homme; want naast den slordigen, den ongemanierden, den onbeholpen en houterigen still - waartegen wel
geneesmiddelen bestaan - is er de still die de uiting is van het
karakter; dan is hii eenvoudig of hloemriik, stroef of gemakkeliik,
geestig of saai, en Geel wiist zelfs aan hoe men den oprechten, den
goedhartigen, den knorrigen en den verwaanden man aan ziin
stiil kan herkennen 1). Op dit alles kan oefening geen invloed hebben, omdat het hier geen fouten in de wijze van uiting betreft,
maar wij te maken hebben met den reflex van het binnenste in
den mensch.
De stiil is het stempel der persoonlijkheid, onverschillig ()f die
persoonlijkheid is een individu of een yolk; het is de vorm waarin
zij de gedachte giet. Maar die vorm is niet overal onberispeliik,
draagt dikwijls de sporen van den striid tegen de moeilijkheden,
die hij het vinden van een passenden vorm moesten overwonnen
worden. Een jongen op de lagere school maakt krabbels, die in den
loop der jaren veranderen in een loopende hand, mits hii den schoolmeester achter zich hebbe om hem de noodige oefening bij te brengen en zijn fouten te verbeteren. Precies zoo staat het met den aankomenden man, die in den omgang met de taaI zich moet spiegelen
aan de fouten, die anderen v66r hem hebben gemaakt, en ook moet
leeren voortbouwen op het werk van anderen. Want wij gaan tegenwoordig niet meer sitten in een kist op wielen, als waarin wij
dezen zomer, tiidens de onafhankelijkheidsfeesten, Melis Stoke
hebben zien rondrijden, al was dat hobbeldingvoor hem vermoe1) Nieuwe karakter-verdeeling van den stijI, in Onderzoek en Phantasie.
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deliik een prachtig kunstgewrocht; toch is het weinig aannemelijk
dat een knappe werkman, wien, zonder ooit een voertuig gezien
te hebben, de opdracht gegeven werd, er een te ontwerpen, eerder
een caleche op gutta-percha-banden zou bouwen dan een wagen
nit den oertijd.
Maar wat ander doel heeft de stijloefening, dan den stiil te
zuiveren van onwillekeurige fouten, den omgang met de taal te
vergemakkelijken, eigen bouwtrant te leeren vergelijken met dien
der groote meesters, niet om hen na te apen, doch om te leeren hoe
ieder hunner den hem eigen vorm tot zuiverheid weet te brengen, of
ook om de klippen te leeren vermijden, waarop anderen zijn gestrand?
Het verhaal gaat, dat Thorbecke, naast een stuk, hem door een
ziiner ambtenaren ter teekening voorgelegd, met blauw potlood
aanteekende: "dezen zin in vieren. te knippen". Voor hen, die de
neiging hebben, hunne gedachten in lange, samengestelde volzinnen te kleeden, zal het misschien een onmogeliike taak zijn, hun
natuur in den steek t.e !aten. Maar dan moeten zij toch leeren
dat die hebbelijkheid groote gevaren van onleesbaarheid, onduidelijkheid en ongenietbaarheid meebrengt, en moeten zij dubbel
geoefend worden in de kunst hunne gedachten in een logisch verband te plaatsen,
Bulwer zegt ergens - ik meen in "What will he do with it?" dat de ontwikkeling van den mensch altiid en overal vier phasen
doormaakt: v66r alles opmerken, dan nadoen, daarna inkeeren
tot zichzelf om na te denken over het verrichte, om te eindigen in
zelf voortbrengen: observation, imitation, reflection, reproduction.
Welk een perspectief geeft deze menschkundige opmerking in de
schoone taak die up den leeraar in het Nederlandsch rust. Hoe
verdwijnen daarbij de bezwaren, die schijnbaar die taak zoo moeilijk maken.
Waarom moet een opstel soep ziin over een onderwerp, waaraan
de leerling een hekel heeft, en waarop hij ziin pen stuk biit zonder
dat het hem gelukt er een enkele gedachte uit te halen? Is er
geen stof te over - vooral op een gymnasium - in de rijke
materie, die in de V00r andere vakken bestemde lesuren wordt be-
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handeld? Rier wascht de eene hand de andere. Ook is het geven
van Ieiding in de samensteIIing toch niet zoo overdreven moeiIijk.
Men zegt dat er in Duitschland opstellen-fabrieken bestaan, zeker
een weinig aanbevelenswaardig systeem, indien althans het te
lang wordt voortgezet. Wanneer men evenwel zich voor overdrijving hoedt, en de methode verstandig wordt toegepast, dan acht ik
het niet verkeerd de stijloefeningen te beginnen - zooals trouwens
op sommige scholen geschiedt - met meer of minder uitvoerig de
punten aan te geven, die en de wijze waarop zij moeten worden besproken, ·om den leerlingen allengs meer, en eindelijk volledige
vrijheid te laten.
De conscientieuse correctie van een opstelhoudt zeker lang
op, doch waartoe is het noodig, van een klasse van twintig of
meer leerlingen aIle opstellen op geliike wijze te behandelen? Een
opmerkzaam docent weet heel spoedig hoe zwaar ieder zijner
leerlingen weegt; dit stelt hem in staat een enkel goed en een
enkel slecht opstel uit te kiezen, van beide de licht- en de schaduwzijden te bespreken, bij de denk- en stijlfouten stil te staan, en op die
wijze de gansche klasse te boeien, [uist door in het individueele
het algemeene naar voren te brengen.
Mocht men toch het beIang der zaak inzien! De stijIontwikkeling
is vrijmaking der persoonlijkheid, want zij geeft aan hen, die
met de gedachte moeten omgaan, de macht om haar te grijpen en
over haar te heerschen. Ik weet weI dat niet ieder tot kunstenaar
geroepen is, maar onverschiIlig of men een dagbladartikel, een
wetsbepaling, een contract of een vonnis redigeert, steeds komt het
er op aan, den voor een bepaalde gedachte passenden vorm te
vinden, en - pour savoir quelque chose, il faut l'avoir apprise
De slotsom der voorafgaande beschouwingen is dus deze: de
gymnasiale opleiding is in beginsel goed geregeld; zij is niet gericht op het bijbrengen van onsamenhangende kennis in de meest
uiteenloopende vakken, doch op de ontwikkeling dier krachten
waarover de jurist, zoodra hij student is geworden, moet kunnen
beschikken. In onderdeelen moet evenwel het leerplan wijzigingon
ondergaan, eenerziids om te komen tot een oordeelkundiger groe-
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peering der stof, hetgeen met name de geschiedenis geldt,
anderziids om door beperking in sommige vakken tijd voor andere
beschikbaar te krijgen: dit geldt dan met name de oude talen en
de wiskunde.
Niet wenschelijk schijnt het mij tiid vrij te maken om nieuwe
vakken op het gymnasium te introduceeren. Oogenschiinliik ligt
hierin weI iets aantrekkelijks. Wat den jurist niet aan de
academie maar later - te pas kan komen, is veel en velerlei;
oppervlakkige noties van verschillende vakken zullen hem niet
zelden kunnen helpen in de vervulling van zijn eigenaardige taak,
ook al kunnen die noties niet of nauwelijks den naam van de
meest elementaire kennis dragen. Ik kan niet ontkennen, dat gebrek aari kennis van chemie en mechanica mij weI eens heeft gebinderd en mij genoodzaakt heeft tot tiidverlies, dat ik misschien
bad kunnen besparen, zoo ik van die vakken eenige kennis had
gehad. Zoo zijn er anderen wien, bijv. in hun rechterlijke betrekking, kennis van de geheimen van het boekhouden uitstekend te
stade zoude komen, of wien eenige medische kennis welkom zou
ziin, al was het maar aIleen om de uiteenzetting van het deskundig oordeel door den medicus beter te kunnen volgen. Maar evengoed als psychiatric kunnen plant- en dierkunde, geologie en
cosmographie in bepaalde omstandigheden van nut zijn, Is daarmede echter de wenschelijkheid aangetoond om, gegeven de onmogeliikheid om al die vakken op het gymnasium in te voeren, er
een willekeurige greep in te doen en met wat men grijpt het leerplan uit te breiden? Ik geloof het niet. Wat voor een nuttig kiln
worden, zal voor aIle anderen ballast blijken. Voorts beteekent de
oppervlakkige kennis die men van allerlei vakken opdoet niets,
wanneer de studie in die vakken niet wordt voortgezet. Oppervlakkige noties op een of ander gebied kunnen zeker weI eens wat
belpen, doch wie heeft leeren werken en wie geleerd heeft zijn weg
door onbekend terrein te zoeken, is meestal in staat om, als de
omstandigheden hem in een zekere richting voeren, zich die
noties eigen te maken, die hij anders gelegenheid zou hebben gehad om tiidens het voorbereidend onderwijs op te doen en - laat
men dit toch niet vergeten - na dien tijd weer kwiit te raken.
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Eindelijk zou van dergelijke uitbreiding van het program dit een
zeer bedenkelijke zijde zijn, dat de geest van oppervlakkigheid, die
door de tegenwoordige inrichting krachtig wordt tegengegaan,
dan juist zou worden aangekweekt, en dat het gymnasium zou
worden meegevoerd in den stroom van veelweterij en schiinwetenschap, die reeds zooveel kwaad heeft aangericht.

Ais 't vertrouwen sterft.
DOOR

BERNARDA.

(Slot.)
HOOFDSTUK VI.

De eerste veertien dagen gingen voor Cor voorbij als in een
droom. Ze maakte 't zich druk; met Tines oudste erbij had ze
genoeg te doen, en in de zorg voor 't drietal zocht ze afleiding.
Meer dan anders nog ging ze naar moeder Bennema, om deze
ook met de andere kleine Iogees te helpen, zich den tiid niet gunnend tot denken. Theo ging zijn gewonen gang; kalm-vriendelijk
bewoog hii zich in den huiselijken kring, speelde in zijn vrijen tijd
met de kinderen, sprak over de dagelijksche dingen met Cor of
niets hen scheidde. Maar zijn vriendelijkheid was van een aard,
die elke toenadering den pas afsneed, die den afstand tusschen
hen bewaarde, doeltreffender dan .norschheid 't ooit gedaan zou
hebben. Koud zagen ziin oogen in de hare, er uit weg was 't
verwarmend lichtje, dat Cor zoo lief was, waarmee hij genegenheid won bij ieder, die hem ken de, en waardoor hij voor haar
onweerstaanbaar was; weg ook ziin jonge vroolijkheid, die zich
zoo luidruchtig uiten kon in ziin hartelijken lach. Toch hield
hij den schiin op, wist zich te beheerschen, zelfs als ze samen
waren bij haar ouders, terwijl tach iedere ontmoeting met mevrouw Wenninck hem striid moest kosten, en Cor hielp hem de
comedie voltooien. En ze doorleefden oogenblikken!
"Je ziet er weer minder goed uit," had moeder Bennema gezegd, toen ze op een middag, afgemat na een slapeloozen nacht,
lusteloos en moe de kinderen van Tine thuisbracht, en er Theo
63
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aantrof. En vertrouwelijk de hand op Cors arm leggend, ging
ze voort:
"AIs 't weer zoo is, m'n kind, dan maar wat meer rust nemen.
Je man verlangt zoo naar een [ongen; een stamhouder is toch
maar alles, wat zeg jij,?" wendde ze zich tot Theo, die, met den
rug naar hen toe, den tuin inkeek. Hij hield zich kranig.
"Ik geloof, moedertie, dat je nooit genoeg kleinkinderen hebt,"
schertste hij.
,,0, wat dat betreft!. . .. Maar bij jullie,.. .. die nog zoo jong
bent, .... zoo in je eerste mooie geluk .... ' ,
Cor was opgestaan, met geweld haar tranen terugdringend,
Mevrouw Bennema zag 't. "Nooit wanhopen, kindje, vertrouwen en bidden. . .. samen .... ," zei ze geroerd, Cor kussend ....
De kinderen tusschen hen in, waren ze teruggewandeld. Theo,
de lippen stiif opeen drukkend, een harden trek om den mond,
Cor gowild vrooliik babbelend met Tines oudste meiske, dat,
buitenkind als ze was, genoot van de drukte in de verlichte winkelstraten. Maar thuiskomend gaf ze 't drietal aan de meid om
het op te knappen, volgde Theo naar de huiskamer, en op een
stoel neervallend, 't hoofd verbergend in de handen, snikte ze 't
uit. Een oogenblik was 't, of Theo getroffen werd door haar. smartuiting, bleef hij even naast haar staan, was 't of ziin blik zich verzachtte. Hij streed,.... aarzelde,.... maar dan plotseling zich
afwendend, ging hij naar de deur. Hij hoorde, hoe Cor zijn naam
riep. . .. even nog stond hij stile . .. zag haar opstaan. . .. hem
naderen. . .. Bruusk keerde hij zich af.... met een smak viel
de deur achter hem dicht ....
Theo hielp een patient, werd afgeleid door een verlegen tikje
op de kamerdeur; wat kortaf klonk ziin "ja"; hij wilde nooit gestoord worden in de patienten-uren,
"Mijnheer," kwam bedeesd Betjes stem, "mag ik even dokter
Muller opbellen, mevrouw durfde niet langer wachten, Dorientje
is ziek geworden."
"Dorientje?" Theo excuseerde zich een oogenblik bij zijn
patient, vroeg verder.
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Vanmiddag na 't slapen was ze zoo hangerig, wilde weer naar
bed, toen ze met mevrouw zou uitgaan, Mevrouw heeft den thermometer aangelegd, yond de koorts nogal hoog.
"Kinderen hebben gauw verhooging", mengde de patient zieh
in 't gesprek, "maar je maakt je toch onwillekeurig ongerust".
Theo ging weer aan 't werk, zei aIleen, toen de meid wegging:
"vandaag geen patienten meer, Betje".
Hij was blii, toen hij aIleen gelaten, naar boven kon gaan, zag
Cor gebogen over 't bedje van Ine, die met korte, droge kuchjes,
hoestte. Bezorgd vroeg hij Cor naar alles, terwijl deze 't stoomtoestel gereed maakte.
"Waeht liever tot Muller er is", ried hij kalm. ,,'t Zal weI met
een sissertje afloopen, gevatte kou of mazelen, houd zus maar
van haar af in elk geval."
Dr. Muller kwam, onderzoeht nauwkeurig.
"Preeies zeggen wat 't wordt, kan ik nog niet, maar 't kind is
zieker dan je denkt, als de koorts stiigt, moet je mij in elk geval
opbellen v66r den nacht".
In de gang gekomen, wendde hii zich tot Theo.
"Ik" ben bang voor longonsteking, ik wou 't niet zeggen, waar
je vrouw bij is; vooral de koorts controleeren, in elk geval kom
ik vanavond nog",
's Avonds, toen de temperatuur steeg, en Dr. Muller nu ook zijn
vermoeden aan Cor uitsprak, overlegden ze samen. Ze braehten
't bedje naar Theo's kamer, zoo doelmatig mogelijk alles inrichtend, begrijpend, dat 't voor langen tijd zou zijn. Dien eersten
nacht wilde Theo opblijven, ging Cor vroeg liggen, maar tegen
drie uur stond ze op, bracht water aan den kook, zette thee, reikte
hem zwijgend een kop, terwijl hij, naast 't bedje zittend, Ines
handje vasthield, zacht sussend 't onrustig woelende kind.
"Ga slapen Theo", zei Cor zacht, .Jieusch, ik ben uitgerust; jij
moet weer vroeg op voor je patienten, morgen zullen we de oudjes
waarschuwen en hebben we hulp genoeg".
Hij volgde haar raad, en ze bleef bij 't kind, sehreef aan haar
ouders, vroeg of Suus, sinds kort van kostsehool thuis, de zorg
voor de huishouding en 't kleintje op zich wilde nemen, terwijl
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Tines meisjes bij de Wennincks zouden gaan. Ze schelde vroeg
de meiden, wekte Theo, vastbesloten haar plicht tot 't uiterste
te vervullen, zich sterkend bii 't denkbeeld, dat hun zorg om Dorine de weg zou ziin, die hen weer tot elkaar moest brengen.
In spanning gingen de dagen, losten ze elkaar af bij 't ziekbed,
bijgestaan door de grootouders; aIleen mevrouw Bennema moest,
door de dubbele plichten als grootmoeder, de nachtwaak achterwege laten. Maar wie ook mocht waken, Theo was er altiid bii,
zich overdag slechts enkele uren rust gunnend, zijn tiid verdeelend
tusschen zijn werk en de ziekenkamer. Den vierden dag nam dokter Muller hem ter zijde, ried aan een verpleegster te nemen.
"Ik vrees", zei hij ernstig, "dat jullie je kracht nog zoo noodig
zult hebben, een ervaren zuster neemt zooveel uit de hand, wat
een leek zwaar valt, en ik geloof niet, Bennema, dat we 't kind
houden zullen; ik ben hang, dat ze de crisis niet haalt, 't is beter,
dat ik 't je zeg, dat je je vrouw voorbereidt".
Even was 't Theo of de grond onder hem wegzonk, zijn handen
omklemden de stoelleuning; met een stem, fluisterend door aandoening, besprak hij de wenschelijkheid van een consult; dokter
Muller beloofde 't, voor zichzelf overtuigd, dat 't nutteloos zou
zijn. Theo vergezelde hem tot de voordeur, zag, terugkomend, in
de geopende huiskamer, Cor staan, die zacht zijn naam riep. Hii
maakte een beweging van doorloopen, maar ze hield hem tegen,
dwong hem binnen te gaan, sloot de deur.
"Theo!" ze vatte hem bij den arm: "Theo, wat heeft hijgezegd
van .... van ons kind? Zal 't sterven?
zullen we 't houden?
.... Verberg me niets! Ik kan 't alles
alles dragen .... als
jij . . .. als we samen .... "
Hijgend, afgebroken klonken haar woorden, smeekend zochten haar oogen de zijne, dan plotseling liet ze .los. Zijn sombere
blik had den haren getroffen ....
"AIs Ine sterft", hoorde ze hem fluisteren.... "als God haar
wegneemt. . .. dan ben jij de oorzaak. . .. jij aileen.... door je
zonde .... God treft je in je kind .... dan baat geen bidden .... "
Een oogenblik kromp Cor ineen; ieder woord striemde haar als
een zweepsIag; dan richtte zij zich op: "AIs je meent, wat je zegt...
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in je blinde haat .... als jouw God er een van wraak is .... dan ...
dan .... wil ik niet bidden, versta je? . . .. dan geloof ik niet aan
Zijn bestaan.. .. dan wil ik Hem niet kennen, zooals jij Hem
kent. . .. jij.... met .ie hard, koud dogma.. .. dan wil ik geen
troost, van jouw God.... "
Ze zag de koele minachting in zijn oogen, den harden trek om
den vastgesloten mond; nooit voelde ze intenser 't hopeloos-onoverkomelijke van hun verwijdering; maar ook nimmer te voren
had zijn smart zoo tot haar gesproken, had ze den omvang van
haar daad zoo beseft, als nu hii uiting had gegeven aan wat leef·
de in zijn ziel. Ze zag hem zitten; de ellebogen rustend op tafel,
'f" hoofd verborgen in de handen, onbewegelijk, niet achtond haar
hijzijn. Ze voelde 't overbodige van haar tegenwoordigheid
.
wierp een langen blik op de gebogen gestalte voor haar
.
Stil sloop ze naar boven, nam haar plaats in aan 't ziekhed...
HOOFDSTUK VII.
De crisisdag kwam; in den voorafgaanden nacht hadden ze om
beurten met de zuster gewaakt; Cor 't laatst. Tegen den morgen,
toen Theo was opgestaan, legde de zuster haar hand op Cors
schouder, zag bezorgd naar 't wasbleeke gezichtie, met donkeromrande oogen.
"Mevrouw", sprak ze dringend, "u moet slapen, heusch, er
wordt vandaag nog zooveel van u gevergd. Zooals 't kindje nu
is, kan 't nog uren liggen, ik beloof u, als er maar iets verandering is, zal ik u roepen. Ga nu rusten, hiernaast.'
Gewillig stond Cor op, wierp een langen blik op Ine, die, met
gesloten oogjes, zacht kreunend, de handjes onrustig op 't dek
bewegend, bewusteloos neerlag. Een onnatuurlijke kalmte was
over haar gekomen. 't Kind zou sterven! Als een idee fixe had die
gedachte zich vastgezet in haar moede hersens, de onheilspellende woorden lieten haar niet meer los. Wat nu komen ging, trof
haar niet meer. . .. Gods hand strafte. . .. 't vreeselijke zou onafwendbaar zijn.... door haar schuld.... .Ze zag naar Theo
die, haar tegenwoordigheid zich nauwelijks bewust, even vluchtig
knikte, als altiid den schijn trachtend te bewaren.
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"Mevrouwtje!"drong de zuster.
Ze liet zich gezeggen, wierp zich gekleed te bed; de zuster, blii
haar zoover te hebben, liet haar bogaan, zich voornemend Dr.
Muller over Cor te spreken. Met haar scherpen blik nam zij waar
't geen om haar heen gebeurde. Ieder voor zich streden die twee
om 't behoud van 't kind; ze leden niet samen, zochten niet elkaars
steun. In den beginne was haar sympathie aIleen naar Theo uitgegaan, sloeg ze hem gade in de stille nachturen, als hij, bii 't
bedje zittend, toegaf aan zijn smart; maar niet zoodra
hoorde hij in de naaste kamer heweging, naderdo zijn
vrouw 't bed, of hij hief 't hoofd op, beheerschte zich
in een oogwenk. Ze zag, dat Cor nooit toegaf aan haar leed,
trachtend iedere uiting, zelfs in 't alleen-zijn met de zuster, tegen
te gaan; maar al grooter werden de zwarte oogen in 't smalle
gezichtje en soms zat ze uren stil,dof voor zich uitstarend. 't Verontrustte zuster Nelly, de spanning leek haar te sterk, ze begreep,
dat die beiden een dubbele smart doorleefden. Ais de slag hen
trof, als 't kind hun ontviel, vreesde ze voor de uitbarsting, die
volgen moest, in de eerste plaats voor Cor. WeI groot moest de
verwijdering zijn, als zelfs deze beproeving hen niet nader bracht.
Tevergeefs vroeg ze zich af wat de oorzaak kon wezen, zocht ze
con gegeven, een oplossing ....
Stil deed ze haar werk, verbedde met mevrouw Bennema 't
patientje, hield zich bescheiden op den achtergrond, toen de
oude mevrouw naast Theo ging zitten, haar hand op de zijne
leggend.
De uren kropen; in zwijgenden angst wachtten ze op de verandering, die komen moest ....
Laat in den middag werd Cor wakker uit een benauwden, weinig verkwikking aanbrengenden slaap. Voelend haar doodelijke
moeheid bleef ze eenige oogenblikken bewegingloos liggen, dan,
stemmen hoorend, stond ze zacht op, verfrischte zich, maakte
zich gereed naar binnen te gaan.
Maar aan den ingang der suite stond ze stil, spande zich haar
blik, bleef ze roerloos staren naar 't tooneeltje voor haar. Het
lichaam vooroverbuigend, de handen gevouwen, zat Thea voor
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't bedje, naast hem zijn moeder. Ze baden .... Duidelijk verstaanbaar klonk 't: "Uw wille geschiede"; achter hen, de oogen gesloten,
zat de zuster. 't Kind, hijgend, de wangetjes roodgeplekt in koorts,
lag nog steeds bewusteloos. En eensklaps vatte in Cors verward
brein de meening post, dat ze daar niet mocht zijn. . .. dat ze een
uitgestootene was. . .. een die niet bidden mocht voor wat haar
't liefste was. . .. dat die heiden daar haar niet misten. . .. niet
vroegen haar nabijheid , . .. dat ze alles verloren had. . .. Theo ..
Ine. . .. Ze moest weg .... waarheen vroeg ze zich niet af. Haar
gedachten joegen, als in een cinema ging beeld na beeld aan haar
overprikkelden geest voorbij ....
Haar eerste huwelijksavond, daar in die kamer, .... ze zag
zich zitten, tellend de uren. . .. ze doorleefde weer hun laatsten
noodlottigen twist. . .. voelde ziin ijzeren greep om haar polsen ...
zag de minaching in zijn oogen ....
Niemand zou haar missen, niemand naar haar vragen ....
't kind zou ste-rven.... zonder haar. Snel was haar besluit genomen. Op haar teenen ging ze terug, nam een mantel uit de
kast, zette met trillende vingers haar hoed op, sloop onhoorbaar
de trap af, de voordeur uit. Als werd ze achtervolgd, zoo rende
zij, straat in straat uit, langs grachtjes, door steegjes, den naasten
weg naar huis. Dolf, vanuit de huiskamer, zag haar aankomen,
snelde de gang in, opende de deur.
"Cor! Is Ine?" ....
't Was zijn eerste vraag.
Ze knikte ontkennend, met afwezigen blik, liet zich neervalien
op een bank in de hall, waar Dolf haar hoed afnam, haar van
den mantel ontdeed, zacht vragend, zonder antwoord te krijgen,
doodelijk beangst door 't wilde, dwalende van haar blik. Hij sloeg
den arm om haar heen, en even rustte haar hoofd aan ziin
schouder.
Dan sprong ze Ope
"Waar is rna?"
"N aar jullie, geloof ik''.
"En vader?"
"Boven, hij rust wat, wou je? ... "
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Maar ze holde hem voorbii, de trap op, wierp de deur open
van haar vaders kamer, gevolgd door Dolf, die te laat kwam, om
den ouden heer 't schrikken te verhoeden.
"Dorientje?"
't Was ook 't eerste, wat hij vroeg.
Ze gaf geen antwoord - strak den hlik op haar vader richtend, zonder te zien.
"Waar is Theo?" vroeg deze, over aIle leden hevend, "spreek
dan toch, Cor! Hoe kom je hier. . .. aIleen.... terwijl Ine
"
.
"Theo?" ze lachte schel.... Theo bidt .... met moeder
met de zuster.... ik alleen niet.... ik mag niet.... ik kan
niet. . .. 't kind sterft. . . . God straft me. . .. Theo heeft 't gezegd"
"Kan 't waar zijn?" ging ze heftig voort, een smeekenden blik op de
beide mannen werpend, die als aan den grond genageld luisterden. "Kan God zoo wreed zijn, vader? . .. Gelooft u 't? . .. 't Zou
niet te dragen zijn. . .. ik kan 't niet. . .. zonder Thea. . .. 't kind
weg. . .. hoort u .... "
Dolf, in hevige ontroering, had zich afgewend, schonk met bevende handen een glas wijn voor haar in, terwijl de oude heer,
Cor tot zich trekkende, haar bedarend toesprak, onsamenhangende troostwoorden Iluisterend, zich piinigend met de vraag, wat
zich ginds kon hebben afgespeeld. Zacht streelden zijn handen 't

donkere hoofd.
Cor werd rustiger; met gesloten oogen zat ze, terwijI haar
vader blikken van verstandhouding wierp naar Dolf. Deze haalde
de schouders op, ze stonden voor een raadsel. Wat kon er zijn?
Theo, die Cor op de handen droeg , . .. Theo zou niet weten, dat
ze hier was,. . .. in dien toestand van overspanning,. . .. hij zou
haar missen,.... haar zoeken....
Stil overlegden ze samen. . .. haar thuis te brengen in een rijtuig, den dokter te telefoneeren.
Zoo zacht konden ze 't niet gezegd hebben, of 't drong tot haar
door. Ze sloeg de oogen op, scheen voor 't eerst te begrijpen, waar
ze was, greep haars vaders hand. Bewuster nu kwamen de
woorden.
"Vadertje", ze zag hem in 't beangst gelaat, .Jieh ik je Iaten
schrikken?"
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Hii schudde zwijgend 't hoofd, bang door spreken opnieuw haar
gedachtengang te storen.
Ze wierp een snellen blik in Dolfs richting, deze begreep, verliet
de kamer. Dan, naar woorden zoekend, voelde ze vaag, dat ze haar
vader sparen moest, was te overspannen, om die gedaehte te
grijpen, terugkeerend tot de beelden, die haar vasthielden. En met
horten en stooten, in telkens onderbreken, kwam haar biecht ....
Haar vader, in gespannen luisteren, trok zwijgend ziin eonelusies, overzag 't gesprokene in zijn waarde en omvang, onmiddellijk 't gebeurde toetsend aan Theo's ideeen, beseffend den ernst
van 't geen Cor hem toevertrouwde. Zij daeht aan de mogeliikheid, dat 't kind sterven zou, aan de noodlottige woorden, die 't
zelfverwijt van Cor tot een marteling voor altijd zouden maken.
Nu reeds deden ze hun invloed gelden. Er moest gehandeld worden, Cor moest naar huis terug, ze moehten haar niet missen
gaan ....
Ze was alweer opgestaan, op en neer loopend, haar verstarden
blik op hem richtend.
"Cor", begon hij zacht, doch beslist, je moet terug naar je kind.
Bedenk eens, vrouwtje, hoe 't zijn zou als Ine wakker werd en ze
had je noodig. Dolf bestelt een riituig en ik breng je terug. Heusch,
je bent wat moe, de nachtwaak, de onrust zullen je parten gespeeld hebben; later, als je uitgerust bent, zullen we samen spreken, je zult 't dan anders zien en Theo...
Ze lachte ongeloovig.
"Theo? U kent hem niet, zooals hij nu is,. . .. zooals hij was,
lang voor Ines ziekte. . .. u weet niet wat we doormaakten .... "
"Maar hoe kwam je tot dat alles, wie mengde zich in hetgeen
tach jullie aIleen betrof?"
Ze spande zich in, tot 't vinden van een leugen .
"Was 't je moeder?" vroeg hii, in plotselingen argwaan.
Ze knikte, vaag-ontkennend.
Hij vroeg niet verder, voelend dat ze loog om zijnentwil. Hij
dwong haar tot rustig zitten, tot 't riituig kwam, intens meevoelend haar leed, in toenemende vrees denkend aan de mogelijkheid, dat Ine sterven zou,.... missehien reeds gestorven was.
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Eindeloos leek hem de rit naast Cor, die, terugvallend
tot haar doffe wezenloosheid, aan niets meer scheen te denken. Bii haar huis gekomen, hielp hij haar uitstappen, legde met
een handbeweging Suus 't zwijgen Ope Hoewel niet begrijpend, bracht deze zonder vragen Cor met zachte woorden naar
den divan, dekte haar toe, ging naar Theo, hem met een enkel
woord haar verwondering te kennen gevend.
Verschrikt had zuster Nelly de weinige woorden opgevangen.
Haastig leg-de zij haar .hand op Thee's arm. "Mevrouw is ziek",
sprak ze geiaagd, hem dwingend tot luisteren. "Vergeef me" ging
ze voort, ziende zijn verbazing. "Ik begrijp, u ging zoo op in 't
kind, maar denk als u naar mevrouw gaat, aan wat ik u zei. Bewaar haar voor erger .... "
Zonder een woord liep hij haar voorbij, naar beneden, waar
zijn schoonvader hem met een haastige toelichting tegemoet
kwam. In een plotselinge aarzeling bleef Theo staan, zag door
de geopende deur SilUS,.... de gestalte op den divan. Zich geweld aandoende trad hij nader, boog zich tot Cor, noemde haar
naam. . .. Ze zag tot hem op. . .. hield zijn blik vast. . .. Even,
nauw merkbaar, glansde 't oude licht in zijn oogen .... Maar in
die eene seconde begreep ze, dat nog niet alles verloren was ....
Zich afwendend verborg ze 't gezicht in de kussens, yond haar
smart uiting in een tranenvloed, die ontspanning bracht.
HOOFDSTUK VIII.

Ine doorstondde crisis. Laat in den avond werd Cor door de
zuster uit een lood-zwaren slaap gewekt; zich nauwelijks bewust
van haar handeling, stond ze op, volgde de verpleegster naar
hoven.
"Wij winnen, mevrouw", zei deze, "althans voor 't oogenblik.
De koorts is dalend en 't bewustzijn teruggekeerd; daareven vroeg
ze naar u, daarom vond ik 't beter u te wekken, 't kind mag zich
niet irriteeren".
Cor yond geen woorden; alles wat de zuster sprak, stond immers lijnrecht tegenover de gedachten, die zich vast hadden gezet in haar moede hoofd.
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Op de slaapkamer zag ze als van heel ver komend de gestalten van dokter Muller en Theo, ontwaarde ze door 't getemperd
licht vaag de omtrekken van Ines bedie, Ze trad nader.
't Patientie lag rustig ademend neer, de hoogroode kleur had
plaats gemaakt voor wasachtige bIeekheid, de wangetjes, nu niet
opgezet door koorts, waren mager en ingevallen; de oogen, donkeromschaduwd, leken veel te groot in 't broodmagere gezichtje.
Cor boog zich over 't bedje, kuste 't kind, noemde 't teeder bij den
naam. lets ais een glimlach trok over Ines vermoeide trekken,
als een zucht kwam 't "mammie" over de bloedelooze lipjes. Cor
voelde geen bliidschap, was zich 't onnatuurlijke van die kalmte
volkomen bewust. Naast haar was Theo, geen moeite doende ziin
ontroering te verbergen, de reactie doorlevend na de laatste uren
van uiterste spanning. Ze wist zich aIleen met hem, terwiji de
dokter en zuster zich bescheiden op den achtergrond hielden. Ze
zag tot hem op; zijn blik onafgebroken op 't kind vestigend, scheen
hij haar tegenwoordigheid te vergeten. Hield zijn trots hem
terug? Wachtte hij tot zij 't vreeselijk "iets" tusschen hen weg zou
nemen? Dienzelfden avond nog had ze als een welda ad de streeling van zijn blik gevoeld, was die enkele glimp van toenadering
voldoende geweest 't starre in .haar te breken. Was zij 't nu, die
naderen moest? ...
Als ooit een uur tot verzoening stemde, was 't dit weI
.
Waarom 't onbenut gelaten? Reeds maakte ze een boweging, tot
hem te gaan,. . .. wilde ze haar hand uitstrekken,. . .. dan werden andere beelden in haar wakker .... zag ze zich vluchten, opgezweept, voortgejaagd door de herinnering aan zijn woorden, die
haar striemden, brandden, 't betere in haar doodend. Diep in
haar stoel gedoken, met gesioten oogen, in doffe onverschilligheid, bleef ze roerioos zitten
.
Vroeg-warme lenteavond in 't eind van Maart. Theo, van 't
station komend, drentelde langs de singels. Hij had de verpleegster naar den trein gebracht. Dien middag was Dorientje voor 't
eerst beneden geweest, had weer mee aan tafel gegeten; 't had al
eerder gekund, maar Cor had telkens den dag verschoven, tot hij
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sarnen viel met den datum van zuster Nellie's vertrek. Hii had den
opzet doorzien. 't Eerst beneden-zijn van 't kind had een gebeurtenis moeten zijn voor hen heiden. Om 't gespannene tusschen hen
te maskeeren, had ze tevens een afscheidsdineetje gegeven aan de
zuster, zoodat de aandacht verdeeld bleef. Met bitterheid dacht hij
terug aan de weloverdachte manier, waarop zij hun scheiding
deed uitkomen. Niet de minste verandering had Ine's herstel
ill hunne verhouding gemaakt. Voor de zuster was de verwijdering niet onopgemerkt gebleven. Hoe veelbeteekenend had ze bij
't afscheid gezegd, nog eens als logee terug te willen komen onder
hetere omstandigheden; die woorden hadden niet aIleen in verband
gestaan met Ine's ziekte, hadden een dubbele bedoeling. Waar
moest hij nu heen? Naar huis? AIleen in zijn werkkamer zitten?
Of tegenover Cor in de huiskamer, voor 't eerst na weken zonder
een derde? Hij had er den moed niet toe, bedacht zich, dat hij zijn
schoonvader, die met zware verkoudheid zijn karner hield, op
moest zoeken. Hoe zag hij er altiid tegen op er heen te moeten! Op
dien eersten avond, in de heftige opwinding, na de scene met Cor,
was 't zijn voornemen geweest naar zijn schoonmoeder te gaan,
haar rekenschap te vragen van haar daad, haar te zeggen, hoe
hij haar minachtte. Uren had hij rondgedwaald; langzaam tot
zichzelf komend, had hij 't nuttelooze ingezien van een twist, waar
zich dan noodzakeliik de heele omgeving in mengen zou. En haar
kalmte zou 't winnen van zijn drift. Ze had hem na baby's goboorte immers al onder bedekte termen, onder 't oog gebracht, dat
menschen alsde Greves, onder de "verstandige" jongelui werden
gerekend, omdat ze niet dadoliik in de zorg van 't kinderen hebben wilden zijn. Er werd immers in den tegenwoordigen tijd openIijk over gesproken, 't werd aangeprezen als eendeugd; hij wist,
dat ze hem in stilte uitlachte om ziin voorvaderlijke ideeen, zooals ze 't hem schertsenderwijze, en passant, onder don neus
wreef. Ze kon zoo fijn-hatelijk zijn l 't Royale in zijn natuur kon or
niet tegenop, In haar oogen was hij "de burgerjongen!" Hij voelde, dat 't beter was, den striid niet met haar aan te binden; Cor
had in zwijgende afspraak gezorgd,dat bij Ine's ziekbedje, als er
twee waakten, haar beurt met die van haar moeder samenviel; hij
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begreep die opoffering, want 't moest haar zwaar vallen na 't gebeurde. Hiidacht daar, al voortloopend, over door, was, eer hij 't
wist in de straat, waar ziin schoonouders woonden; Suus, die hem
al van verre zag komen, opende de deur, wilde hem lachend meetroonen naar de serre, maar hij maakte er zich met een vage belofte, straks terug te komen, af, liep haastig haar voorbij de trap
op naar de kamer van zijn schoonvader. Met een vriendelijk "goeden avond" trad hij binnen.
De oude heer, op de chaise-longue uitgestrekt, las; denaast hem
staande sehemerlamp beseheen 't grijze hoofd, 't seherpgeteekend
profiel.
Theo keek er naar, vond zijn sehoonvader oud geworden. Deze
riehtte zich half op, deed 't boek dieht, beantwoordde zijn groet met
een kort .Jionsoir", schoof hem zwijgend den sigaren-standaard
toe. Theo liet zieh in een stoel vallen, ontstak een sigaar; al dampend begon hij:
"Ik heb de zuster naar den trein gebracht",
"Ja, ik weet 't, ze was gisteren nog even hier".
"Wij hebben haar uitgefuifd en Ineke metoon weer feestelijk
ingehaald. Ik kon 't kind maar niet genoeg bekijken; lang, dat
ze geworden is! En met dat korte haar liikt ze nog veel spichtiger. 't Is nog een schijntje!"
,,'t Is preeies Cor! Ik weet waarliik niet, wie er fataler uitziet
van de twee", liet mijnheer Wenninek er scherp op volgen, ziende
dat Theo nie! op zijn eerste gezegde inging.
"Vindt u?" klonk 't onverschillig.
De oude heer ging rechtop zitten, maakte zieh gereed eindelijk
ziin hart te luchten.
"Zeg eens", sprak hij dringend, zoodat Theo welluisteren moest:
"Hoe lang moet dat nu nog duren tusschen jullie, hoelang ben
[e van plan Cor te laten boeten voor haar doodzonde?"
"Hoor eens", ging hii bedaarder voort, toen hii zag hoe Theo's
trekken zich verhardden, "wij moeten eens ronduit praten. Ik heb
geen rust meer gehad na den dag, waarop Cor tot mij kwam,.
toen ze in een toestand, die aan waanzin grensde, haar leed bij mij
uitstortte. Zie je", sprak hij zacht, .Jk zou er mij nooit in gemengd
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hebben, als ik maar de minste verandering gezien had, na Ine's
herstel, als ik wist, dat jullie geleerd hadden uit 't feit, dat 't kind
voor jullie behouden werd. Reb je er weI eens aan gedacht, wat 't
geweest zou zijn,als 't anders was geloopen? Hoe 't met Cor gegaan zou ziin, als je vreeselijke voorspelling bewaarheid was geworden? J ullie leven zou voorgoed gebroken ziin geweest en mijn
kind
"
Hii wachtte even, trachtte ziin ontroering meester te worden.
,,0 ja, wat dat betreft kunt u gerust zijn. Niemand beter dan ik
kan beseffen, wat Cor mij aandeed; als ik u was deed ik geen
moeite 't u in te denken. U kunt 't onherstelbare niet goed
praten".
,,'t Liikt je onherstelbaar, Theo, maar je ziet 't verkeerd. Jullie
heht beiden schuld, iii moor dan Cor op 't oogenblik."
"Natuurlijk! Ik kan u niet kwalijk nemen, dat U op Cors hand
bent .... ".
"Laat mij uitspreken, Theo! 't Klinkt je nu hard, maar geloof
me, ik heb alles riip overwogen; in wat jullie verwijdert, zie ik zoo
veel van mijn eigen leven terug. Wat Cor vroeg, eischte haar
moeder van mij. Ik beloofde 't, na Cors geboorte, hield miin woord
vijf jaar lang, .... toen kwam Suus .... en daarna .... " Hij voltooide den zin niet, ging na eenige oogenblikken geiaagd voort:
,,0, ik weet weI, ik had den gemakkelijken weg kunnen kiezen,
die voor ons mannen gebaand is, maar zie je, misschien begrijp
je me, als ik zeg, dat ik haar lief had op een andere wijze....
wat dat aangaat, voel ik mij aan je verwant, zij was voor mii, wat
Cor voor [ou is, de vrouw .... "
"Was, bedoelt u", viel Theo uit en heftig ging hij voort:
"Kunt u zich den avond herinneren, toen ik u Cors hand vroeg?
·U weet, dat Cor voor mij de eerste en eenige was, de verwezenlijking van mijn ideaal. Als ik trouwde, zou geen "verleden" staan
tusschen mij en de vrouw, die ik lief zou hebben. Met dat doel
voor oogen had ik in miin lichamelijken striid telkens weer de
overwinning behaald; dikwiils viel 't mij niet moeielijk, als ik de
ellende om mij heen zag, als gevolg van de hewering, dat we ons
"uit moeten leven". Maar niets was er, wat meer mijn afkeer wak-
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ker riep, dan 't verkraehten van de heilige natuurwet am de passie
aIleen; ik veraehtte de vrouwenvdie zich er toe leenden en in die
verhouding nag durfden spreken van liefde. Ze leken mij dieper gevallen, dan een, die zich geeft, en de gevolgen draagt, want
't is passie van de laagste soort.
Cor deed 't! Zij, die wist, hoe ik tot haar kwam .... Begrijpt u,
wat ze omverhaalde .... wat ze vernietigde? ... Bouwnou maar
op een rume ..... "
"Geloof je dan, dat Cor berekenend te werk ging? Vergeet niet,
hoe ze overrompeld werd! Ze was lichamelijk zwak, niet in staat
aan wat ze haar plicht wist, te voldoen. Ze eischte zelfbeheersching...Te belofte hield een bedreiging in. Daarin zat [ouw fout en
haar verontschuldiging. Je woorden brachten 't eerste verdriet.
Ze had 't bijna uitgevochten, toen haar moeder kwam. Jij vergat,
dat je liefde, door 't voldoen aan haar wensch, aan waarde winnen zou; ze zou 't later ingezien hebben, en voor [ou was zelfbedwang niet zoo'n overwegend iets. Toen kwam haar moeder ....
je kent haar .... 't voorbeeld van Tine's ziekte gaf den doorslag. . .. Haar angst werd wakker.... als die verdwijnen zou,
kon ze aan je wensch voldoen, zooals je wil was, in volkomen
overgave".....
"Juist, en toen werd alles leugen. . .. ieder samenzijn was een
bewust bedriegen. . .. iedere overgave een bezoedelen van 't heiligst wat ons samenbracht. . .. als ik daaraan terugdenk, voel ik
intens, dat niets in staat zal ziin mij mijn vertrouwen terug te
geven. Cor is een andere voor mij geworden".
Je kweekt 't idee in een verbittering, die weinig strookt met je
Christelijke beginselen. J e wilde in Ine's ziekte Gods hand zien ...
de straf bleef uit. Reb je je nu afgevraagd, waarom God 't kind
voor jullie behield? Jij, zoo consequent in je veroordeeling? Als
je donkere voorspelling eens bewaarheid was geworden? Sta eens
bii die gedachte still Je geloof leert je nog andere wetten, die misschion niet strooken met je stemming van nu, doch die er niettemin zijn. Er bestaat nog zoo iets als schuldvergeven, en 't gebod

..,

om lief te hebben, altiid weer, ondanks alles .... Ik heb achting

voor de wijze, waarop Cor haar leed draagt, ik bewonder haar
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veerkracht .... nu en dan slechts, toen Ine beterende was, kwam
ze bij mij, om een enkel uur te leven in een atmospheer van sympathie
dan zat ze bij mii, zonder spreken .... voelend, dat
ik
"
"Hoe is 't mogeliik, Theo", barstte hij uit, door de herinnering overmand, "zie je dan niet hoe ze ten onder gaat ....
je gaf haar nooit 't recht zich uit te spreken.... ik zou je er
Theo, eens was Cor
om kunnen haten, als ik niet wist, dat je
in de volkomenste
alles voor je .... passie sterft, liefde nooit
zelfbeheersching moet vaak de hoogste liefde zich uiten .... Bouw
opnieuw .... samen. In vereende kracht ligt nieuw geluk, anders
dan je je droomde, maar stellig hechter, want geen leed was ooit
vergeefs geleden .... "
minuten lang. Dan, onverwacht
't Werd stil tusschen hen
een· zwijgende handdruk.
stond Theo Ope Een korte groet
De oude heer bleef aIleen.
HOOFDSTUK IX.
Cor, gehogen over een stapel achterstallig verstelwerk, naaide
rusteloos voort, gejaagd den draad trekkend door 't stroeve
katoen; 't moetalles van de baan, dien avond. Nu de zuster weg
was en Ine nog zooveel zorg noodig had, waren de avonduren de
eenige, waarop zij ongestoord werken kon. 't Was ook maar goed,
dat ze 't druk had, dacht ze, een versteld stuk goed hij den al
grooter wordenden stapel leggend, dan was er geen tiid meer om
toe te geven aan de buien van alles overstelpende melancholie, ais
zelfs de kinderen niet in staat waren hare gedachten af te wenden
van Theo. Ze had 't leven weer opgenomen, onwillig, met een gevoel
van afkeer voor iederen nieuwen dag, waarop 't hopeloozer werd
hem te naderen. Tot nu toe had de zuster, steeds om en bij hen
in den huiselijken kring, den toestand tenminste dragelijk gemaakt. Maar straks zou hi] thuiskomen, zouden ze samen, voor
't eerst sinds weken, aIleen ziin, Ze zag op de pendule. . .. 't was
later dan zij dacht, Zou hij er misschien al ziin, zich opgesloten
hebben in ziin werkkamer, evenal zij, opziende tegen hun aIleen
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ziin? Was hij misschien naar zijn ouders gegaan om zich den
heelen avond in schiin-gelukkig-ziin geweld aan te doen? Er zou
toch een dag komen, dat ze den waren toestand niet meer verbergen konden, nu zijn moeder, niet moor afgeleid door kindergedoe om zich heen, weer rustig waar zou nemen; waarop ze
zien zou .... , of zou Theo binnenkomen, zijn plaats innemen en
haar prikkelen door ziin koele, op een afstand houdende vriendelijkheid? Ze haatte die vriendelijkheid, als 't ondoordringbaar
masker, waarachter hij ziin verdriet verborg.
Hoe was haar hart naar hem uitgegaan, dien avond aan Ine's
bedje. . .. als hij toen gewild had. . .. ze wilde niet terugdenken,
vergeten zijn vreeselijke beschuldigingen.... die waren immers
niet verwezenlijkt, hadden de kracht verloren.... Zich geweld
aandoende, werkte ze een tiidlang voort; ze keek, hoewel haar hart
biina hoorbaar bonsde, nauwelijks op, toen Theo met een kort
"goeden avond" binnentrad. Ze beantwoordde ziin groet, vroeg,
om iets te zeggen, naar de zuster; dan boog ze zich opnieuw over
haar werk,
Hij nam een boek, ging stil over haar zitten; 't geluid van 't
suizend theewater mengde zich met 't tik-tak der pendule. Hii
las schijnbaar, 't gesprek met ziin schoonvader, 't ongewone van
't aIleen zijn met Cor, maakte hem elke bezigheid onmogeliik,
Iederen avond zou ze daar weer zitten, op haar oude plaatsje,
't werk in de bezige handen, alles als vroeger .... Zijn blik volgde
haar bijna onmerkbaar, toen ze opstond, thee zette, 't lichtje ontstak onder den trekpot, met rustige, wat moede bewegingen, geduldig 't vla mmetje houdend boven 't waxientje. Ze schonk in, zette
een dampenden kop voor hem neer, zonder te weten, raakte de
blanke, fiingevormde hand, waaraan als eenig sieraad de trouwring blonk, zijn arm. 0, de streeling van die hand! Hij dacht aan
de weken, na haar thuiskomst,. . .. toen hii nog gelooven kon in
haar liefkoozingen, toen ze.... Met de herinnering werd 't bittere in hem wakker. Ongeduldig trok hij 't boek dichter naar
zich toe, las, de ellebogen op tafel, 't hoofd in de handen gesteund,
een paar regels. Geen letter drong tot hem door. In aIle bizonderheden klonken de woorden van zijn schoonvader in hem na.
64
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Hoe klaar had de oude man alles doordacht, hoe ragfijn had bij
zijn meening uiteen gezet. Toch was 't Cor aIleen, die weten ken,
wat ze omver had gehaald, zou zij aIleen ziin verdriet kunnen
peilen. . .. Kende hij ook haar leed, wist hij wat in haar omging, nu ze in schijnbare kalmte over hem zat? Bij anderen had
zij haar smart uitgeweend. . .. Hij dacht aan den crisisdag, toen
ze bijna bezweken was onder 't gewicht, toen de zuster hem waarschuwde en hij zich afgewend had, toen ze. . .. En toch, denzelfden nacht had ze aan 't bedje gezeten, een wilskracht toonend, die
eerbied afdwong. 't Was alles langs he-m gegaan, of 't hem niet
raakte. Diep in hem leefde 't berouw over ziin woorden, die hem
als een nachtmerrie vervolgd hadden in de uren, dat hun kind
tusschen leven en dood zweefde; voor haar moesten ze een marteling geweest ziin, zich uitende in den vervolgings-angst, die haar
naar huis had gedreven. AIs het kind gestorven was, zou Cor 't
zelfverwijt niet gedragen hebben, zou 't een idee fixe geworden
zijn, was ze voor goed voor hem verloren geweest. . .. Bouw opnieuw .... samen! Die woorden hadden een vreemde ontroering
in hem gewekt! Zou 't ooit nog kunnen .... zonder vertrouwen in
wat hem 't liefst was? 't Zou zoo anders zijn .... Van onder de
halfgesloten oogleden zag hij naar Cor. Werkeloos zat ze, de gevouwen handen rustend op 't goed, dat half van haar schoot was
gegleden, de fluweel-zwarte oogen op hem gericht. Ze voelde zijn .
blik; licht kleurend keerde ze zich af, 't hoofdje leunend tegen den
pluchen rand van 't stoeltje, in een uiterste poging, haar leed te
verbergen. Een andere vrouw zat daar, een, die geleden had, als
hij, onuitwischbare sporen had de smart nagelaten op 't fijn-bleeke
gezichtje. Vaster richtte zich zijn blik op haar. Bracht leed nieuw
geluk, bracht verzoening 't vertrouwen terug?
Ze schonk opnieuw thee, zette met trillende vingers 't kopje
neer; ditmaal greep hij haar hand. Hij zag, hoe ze zich geweld
aandeed, staande te blijven, in de ontroering van zijn onverwachte
aanraking.
"Cor", zijn stem trilde van ingehouden emotie.... "zoo gaat
't niet langer,. . .. wij moeten ons uitspreken."
Zacht trok ze haar hand uit de zijne, ging naar haar plaats
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terug; even sloot ze de oogen, als om haar gedachten te regelen,
dan, kalm kwamen de woorden.
"Ik heb gewacht tot je komen zoudt, Theo,.... maar nu is 't
aan mii, te spreken; nooit te voren gaf je mij de gelegenheid ....
wil je nu luisteren?"
Hij knikte, schoof zijn stoel dichter bij de hare.
"Wanneer we al 't leed, dat achter ons ligt, terugbrengen tot
zijn oorsprong, dan zal je 't met mij eens zijn, dat jij de eerste aanleiding gaf tot onze verwijdering. Neen", ging zij voort, toen
Theo een ongeduldige beweging maakte, "ik wil mijn fout niet
good praten, maar denk eens terug. Op den dag van onzen twist,
liet je mij geen andere keuze, dan toegeven, of je liefde verliezen. J e liet mij met die gedachten aIleen en, te midden van miin
striid, kwam moeder. Ze gaf een uitweg en ik bezweek, want ik
had maar een doel, je liefde te behouden. Ik bezwoer mijzelve,
dat miin list van tijdelijken aard zou ziin; besefte niet den omvang
van miin zonde, zoomin als de kleinheid van [ouw liefde; had
ik die toen gezien, zooals ik ze nu zie, dan zou ik niet eens striid
gehad hebben. Toen de ontdekking kwam, overzag ik eerst 't leed,
dat ik je bracht, en ik klemde mij vast aan 't idee, dat je geloof
ons tot elkaar terug zou brengen; ook dat bleek niet sterk genoeg.
Je gedachten van wrok en haat, sloten elke hoogere gedachte uit.
Gods oneindige goedheid wiist ons opnieuw den weg en je ziet 't
niet. Zegt Ines genezing je niets?"
"Wat is liefde zonder vertrouwen, Cor?"
"En wat is liefde wanneer ze van passie niet te scheiden is?
Stellig geen voorwaarde tot duurzaam geluk, Theo! Wanneer je
die factoren niet afzonderliik kunt beschouwen, dan zal er, vroeg
of laat, een dag komen, waarop je mii niet meer liefhebt. Bij ziekte,
waar de hartstocht zwijgen moet, bij 't ouder worden, wanneer ze
op den achtergrond geraakt, zou volgens je theorie, als vanzelf
sprekend, de liefde sterven. Vertrouwen is terug te winnen, wat jij
liefde noemt, niet".
"Van [o standpunt als vrouw uit gezien, is er veel waars in
wat je zegt, maar vergeet niet, dat in den man de hartstocht langer
en sterker leeft".
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"Dan is 't de plicht van de vrouw, 't geestelijke op den voorgrond
te brengen, 't aan te kweeken, om als 't ware 't evenwicht te herstellen. 't Geestelijke moet 't lichamelijke duurzaam overwinnen,
wil in de verbintenis van twee menschen 't hoogere zich ontwikkelen. Verliezen zij elkaar nooit uit 't oog, in voortdurend streven elkaar te begrijpen, dan zal de band hechter worden en de
liefde hun onvervreemdbaar eigendom. 't Ideaal is 't nastreven
waard, Theo! God bracht ons bijeen, wij moeten samen volgen,
niet naast elkaar, maar met elkaar, niemand kan ons scheiden
dan Hij .... "
Met gebogen hoofd had Thea geluisterd, kwam eerst tot zichzelf
toen de zachte stem zweeg. Herinnering bracht hem terug naar
hun eersten geluksmiddag, bracht hem naar den avond, toen hij
met haar ging tot ziin moeder .... Hij doorleefde opnieuw zijn
leed, besefte zijn schuldig opstaan tegen God,.... zijn liefdeloosheid tegenover Cor, die zoo heldhaftig haar smart gedragen had.
Een oogenblik nag streed hij.... In angstig vragen zagen de
zwarte oogen naar hem op, als smeekend am liefde. . .. Dan ging
hij tot haar, Vast omsloot zijn arm de sidderende gestalte.
"Vrouwtje".
Hij hief haar gezichtje tot zich op, fluisterend woorden van be-

rouw, beloften van liefde, kussend haar oogen, haar mond, in een
oogenblik van nieuw geluk.
Maar in die overgave voelde hij als een schrijnende, niet te
stillen pijn, 't onherstelbare van 't verloren vertrouwen.
Arnhem, November 1913.

De Vermeende Aap
DOOR

S. COOLSMA.

Het Soendaneesche yolk (West-Java) heeft van God een
bijzonder rijke taal ontvangen.
In de dagen toen men nog weinig begrip had van de
geestelijke schatten, welke in Indie verborgen lagen, heeft men
daarover weI eens anders gedacht; en de Soendaneezen, bescheid en van aard, dachten er voorheen zelve ook anders over;
ja, velen van hen denken over eigen taal nog niet hoog. Het
zijn dan ook niet de Soendaneezen zelve, die zich tot beoefening
hunner taal hebben aangegord. Niemand onder hen heeft er
uit eigen beweging aan gedacht, eens een verzameling woorden
aan te leggen, en nog veel minder is het ooit in het hoofd van
een Soendanees opgekomen, eens na te denken over den bouw
zijner moedertaal. Wat sommigen van hen (opgeleiden) er
tegenwoordig van weten, hebben zij vernomen van hunne
Europeesche leermeesters. Gelukkig echter hadden ze onze
hulp niet noodig, om hunne taal overeenkomstig de regels te
leeren spreken. Hoe onbegrijpelijk het ook moge voorkomen
aan ons, die zijn opgevoed met Taaloefeningen, Spraakkunst
en Woordenboek, het is niettemin een feit, dat de Soendaneezen
voor 't geheel (eenvoudigen en kinderen niet buitengesloten),
zonder op school te hebben gegaan en zonder een enkelen
taalregel te kennen, hunne moedertaal zuiver spreken, terwiji
in de bestaande geschriften zelden of nooit overtreding van een
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taalregel kan worden geconstateerd. 1) Dat dit zoo is, mag
weI een gelukkige omstandigheid genoemd worden; immers,
het Soendaneesch zou ons anders zeker een grenzenlooze
verwarring te aanschouwen hebben gegeven, terwijl we nu
integendeel mogen constateeren, dat alles in deze taal behoorlijk
naar orde en regel toegaat, maar als vanzelf.
W~j, die ons tot beoefening van het Soendaneesch geroepen
zagen, stonden in den aanvang weI eenigszins onder den invIoed
van het oordeel van de kinderen des Yolks, die destijds zoo
gering over eigen taal dachten, dat ze haar nog armer waanden
dan het zoo arme Maleisch van de conversatie. Intusschen, de
praktijk heeft ons spoedig wijzer gemaakt, en elk jaar, dat
sedert dien aanvang verloopen is, heeft ons nieuwe bewijzen
gebracht, dat we met een schoone en onbegrijpelijk rijke taal
te doen hadden. De uitgegeven Woordenboeken, Spraakkunsten
en andere geschriften kunnen het gezegde bevestigen. Wat de
Spraakkunst aangaat, mogen we weI aannemen gereed te zijn,
maar de woordenschat wordt nog aanhoudend grooter. Elk
geschrift dat verschijnt, hoe klein ook, brengt nog nieuwe
woorden aan, maar inzonderheid wordt uit het zich meer en
meer voor ons ontsluitend volksleven veel aanwinst verkregen.
Bet is niet te verwachten, dat de woordverzameling binnen
afzienbaren tijd zal zijn afgeloopen. Die geduchte rijkdom aan
woorden maakt het Soendaneesch voor een Europeaan zeer
moeilijk aan te leeren. Wie wat vlug is en er niet tegen opziet
zich een goeden voorraad woorden eigen te maken, zal het wel
tot een zekere vaardigheid in het spreken kunnen brengen,
maar een geschrift van eenige beteekenis in het Soendaneesch
opstellen, - ik weet niet, of dat weI ooit aan een Europeaan
zonder Inlandsche hulp mogelijk zal zijn.
Uit het reeds gezegde is gebleken, dat van de tot hiertoe
bekend geworden woorden een gedeelte uit den mond des volks
is opgeteekend en een gedeelte aan de bestaande geschriften is
ontleend. Dat er ook in den ouden tijd door Soendaneezen is
1) Wat hier van het Soendaneesch gezegd is, kan met evenveel recht

van elke andere Indische taal gelden.
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geschreven, staat vast: men heeft toch schrift gevonden in
Oud-Soendaneesch, geschreven met letters, welke van de
hedendaagsche belangrijk verschillen. Van veel beteekenis is
·het gevondene niet. Heeft soms ijver voor den nieuwen godsdienst (den Islam) het voorgeslacht vooreenige eeuwen bewogen,
zijne geschriften te vernietigen? Ret is mogelijk, maar niet
zeker, WeI is zeker, dat de schakel tusschen de oude en de
hedendaagsche geschreven taal tot dusver ontbreekt.
De hedendaagsche letterkunde der Soendaneezen is onstaan
omstreeks 1860. Toen zijn ze (weer) gaan schrijven, en weI met
het Javaansche en het Arabische letterschrift. Ret bezigen van
het Arabisch karakter lagvoor menschen die den Koran lezen
voor de hand, en tot het gebruik van het Javaansche karakter
kwam men als vanzelf door het lezen van Javaansche geschriften.
Er vallen in de geschiedenis van deze hedendaagsche letterkunde twee opwekkingsperioden te onderscheiden. De eerste
duurde van 1860-1880; de tweede heeft 't jaar 1910 tot aanvangspunt. De opwekking tot schrijven ging beide keeren uit
van het Gouvernement en bestond in aanmoediging en een
ruim honorarium. De op deze wijze gekweekte geschriften
werden (worden) voor rekening van den lande gedrukt en voor
geringen prijs verkrijgbaar gesteld. Aan die beide opwekkingen
heeft men te danken de meeste Soendaneesche geschriften,
welke in druk zijn verschenen. Er zijn echter buitendien na
1860 een aantal geschriften ontstaan, welke niet in druk zijn
verschenen, hetzij omdat ze daartoe niet geschikt werden geacht,
hetzij omdat ze niet zijn aangeboden. Sommige van deze
behooren tot de beste voortbrengselen der Soendaneesche
letterkunde. 1) Verder zijn er, mede na 1860, een aantal geschriften ontstaan, welke een Mohammedaansch-godsdienstigen
inhoud hebben, en ten deele in proza, ten deele in poezte zijn
geschreven. Uit taalkundig oogpunt bezien, hebben deze geen
hooge waarde.
De eerste van die beide opwekkingsperioden viel samen met
1) Ik heb het oog vooral op eenige dichtstukken, z. a. de Rengganis,
de Abdoel Moeloek, de Soepena, de Amir .Amjah, enz,
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de beoefening van het Soendaneesch van Nederlandsche zijde.
De stoot ertoe gaf K. F. Holle, landheer nabij Garoet, Adviseur
van het Gouvernement en vurig vereerder van het Soendaneesch.
Op zijn aandrang nam het Gouvernement de gezegde maatregelen en deze bleven niet zonder uitwerking. Eenige ontwikkelde personen gordden zich aan tot schrijven. De meest
productieve van hen was Raden Hadji Moehammad Moesa,
Panghoeloe te Garoet, een dichter, die er zich zoo aan gewend
had zich in dichtmaat (tembang) uit te drukken, dat hij moeite
had zich in proza te uiten. Meer dan 30 geschriften zijn in die
eerste periode gedrukt. Deze zijn niet alle van blijvende
waarde, maar er is toch weI degelijke lectuur onder. De
Inlandsche schrijvers konden niet meer geven dan ze bezaten,
Het algemeen karakter van de gedrukte geschriften uit die eerste
periode is: bestrijding van verschillende bijgeloovige gebruiken,
en wel in Mohammedaanschen geest. Ze waren voornamelijk
bestemd voor de schooljeugd en zijn uit zedelijk oogpunt niet
gevaarlijk, wat geenszins van aIle boekjes uit de tegenwoordige
periode kangezegd worden, zooals beneden zal blijken.
Het Iaatste gedrukte boek uit die eerste periode was de
Geschiedenis van West-Java, 1) verschenen in 1880. De machine
stond stil, en weI ongeveer 30 jaren lang. Gedurende dat
tijdsverloop verschenen weI een aantal Christelijke geschriften,
voor rekening der Ned. Zendingsvereeniging of van hetNed.
Bijbelgenootschap, maar de Soendaneesche uitgaven vanwege
het Gouvernement werden niet noemenswaard vermeerderd.
De tweede opwekkingsperiode ving aan na het optreden van
een "Commissie voor de Volkslectuur", in 't leven geroepen
bij Gouvernementsbesluit van 14 Sept. 1908, No. 12. Deze
Commissie heeft tot taak, "den Directeur van Onderwijs,
Eeredienst en Nijverheidvoor te lichten bij de keuze van
werkjes, geschikt om te dienen voor lectuur ten behoeve van
de Inlandsche bevolking van Ned. Indie en voor de bibliotheken
der Openbare Inlandsche scholen", Zij neemt dus een aangeboden werkje in ontvangst, en oordeelt zij het geschikt voor
1) Babad Tanah Pasoendan.
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het doel, dan biedt zij het genoemden Directeuraan, om het
voor rekening van den lande te doen drukken. Geschiedt dit,
dan ontvangt de auteur een naar vastgesteld tarief berekend
honorarium, 1) terwijl het boekje vervolgens voor geringen prijs
verkrijgbaar wordt gesteld,
Genoemde Commissie zou, nu volgens algemeen getuigenis
onder de Inlandsche bevolking leeslust is gekomen, krachtig
kunnen bijdragen tot de voiksontwikkeling, maar daartoe zou
zij hare taak beter moeten verstaan dan zij toont te doen. Op
de wijze waarop zij het doet, wil ik hier eenig Iicht laten
vallen, maar ik bepaal mij tot de door haar uitgegeven
'Soendaneesche geschriften.
Ik yang dan aan met te zeggen, dat de Commissie hare taak
opvat als neutraal. WeI een geruststelling voor hen, die gelooven
of beweren, dat de afgetreden Regeering zich toelegde op de
"kerstening van Indie". Wat zou daartoe een geschikter middel
zijn dan deze volkslectuur, welke de Regeering in hare hand
had! Welnu: op de 14de Zendings-Conferentie, in Aug. 1912 te
Buitenzorg gehouden, werd de vraag gedaan, of men de
Christelijke volksboekjes, welke vanwege den Zendingsbond in
Ned. Indie worden uitgegeven, niet kon doen opnemen "in de
verzameling van de door de Regeering ingestelde Commissie
voor de Volkslectuur?" Het antwoord op die vraag luidde, "dat
er was onderhandeld met bedoelde Commissie, maar dat had
niet geleid tot eenig resultaat. De Commissie wilde slechts
neutrale lectuur". 2) Hoe dat is op te vatten, kan men uit de
verschenen boekjes leeren. Men vindt daarin veel dat vall
Heidenschen-, veel dat van Mohammedaanschen-, maar niets
dat van Christelijken aard is. Dingen, welke op het geslachtsleven betrekking hebben, worden er onbewimpeld in behandeld;
op de liederlijkste verhalen wordt de lezer somwijlen onthaald;
maar naar iets in Christelijken geest, naar eenig Christelijk
1) Het tarief is mij niet bekend, maar ik zag uit een schrijven van een
der auteurs, dat hiJ voor 3 werkjes van te zamen 131/ 2 vel, een kleine
duizend gulden had ontvangen. Wat was die schrijver blij!
2) Zie Overzicht 14de Zend.-Conf., blz, 321.
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denkbeeld, dat Op het verdorven volksleven een invloed ten
goede zou kunnen uitoefenen, zoekt men vergeefs. Neutraal
wil hier zeggen: alles, bebalve Christelijk.
Docb bezien wij den inhoud even iets nader. Ik beb hier bij
mij liggen 16 Soendaneesche boekjes, aIle uitgegeven met
goedkeuring van gezegde Commissie. Voor het meerendeel zijn
bet vertellingen. Soms zijn deze niet onaardig, maar niet zelden
mag men ze gerust voorzien van het etiquet: dwaas, onzinnig.
Zoo is er een boekje bij, getiteld: nVerhaal van den rijken
Moehammad", een meer dan dwaas verhaal, dat, om het nog
zotter te maken, in dichtmaat is gebracht. Ook worden er soms
vreemde leeringen in deze volkslectuur verkondigd. Zoo is
er een boekje bij, getiteld: "Allerlei verhalen". In een van deze
verhalen b.v, geeft een vader bij zijn naderend einde aan zijn
zoon en opvolger deze drie raadgevingen: nRaak nooit aan
't eigendom van den koning. Vertel nimmer een geheim aan
je vrouw. Neem nooit een vondeling tot kind aan",
Erger is echter, dat er in deze volkslectuur zooveel onreins
wordt aangetroffen; ja, er dingen in voorkomen, welke een
schrijver en uitgever hier te lande (gelukkig!) met de Justitie
in aanraking zouden brengen. Art. 1 van "De nieuwe Zedelijkheidswet" toch zegt: nHij die eenig geschrift waarvan hij den
inhoud kent,..... aanstootelijk voor de eerbaarheid, hetzij
verspreidt, betzij ter verspreiding vervaardigt,..... of als
verkrijgbaar aankondigt, wordt gestraft enz.", Ik dien mijne
beschuidiging weI eenigszins te staYen. Een der eerste geschriften,
met goedkeuring van de Commissie gedrukt, is een boekje
getiteld nBispoeradja". De inhoud bestaat (natuurlijk!) uit verhaaltjes. In een daarvan wordt op zeer aanschouweIijke wijze een
geval van echtbreuk medegedeeld. Een ander boekje draagt
den fraaien titel: "KIarinetten van diverse grootte en geluid",
Rare dingen laten die klarinetten hooren. Zeer dwaas is b.v.
zeker verhaal van een fee. Bepaald slecht van strekking echter
is het onmogelijk verhaal van een soldaat, dien de schrijver
zich daarenboven in zijne tegenspoeden laat troosten met de
leer, welke hij van zijn onderwijzer vernomen had: "Voorspoed
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en tegenspoed zijn voorbeschikt door God". - Bijzonder erg
maakt zeker boekje het, dat den .titel "Pariboga" draagt. Ret
is een verzameling van 25 vertellingen in 6 stukjes. De verzamelaar had volgens zijn voorwoord de bedoeling, de menschen,
als ze 's avonds vermoeid van hundagwerk uitrustten, met
een verhaal te verkwikken. Jammer maar, dat de geboden
verkwikking nu en dan uit zulke onreine kost bestaat, dat ik
aIleen in een "zitting met gesloten deuren" daarover nader
inlichting zou kunnen geven. - Een der laatstverschenen
boekjes heet "Prins Schildpad". Een vies, ja walgelijk product.
En dat vieze prul van een vertelsel heeft de Commissie nog
weI in versmaat (XIX zangen!) laten drukken.
Moet men zich niet bedroeven, ja ergeren? Of er dan niets
goeds is in die 16 boekjes? Zeker weI. Er is een klein boekje
·bij over goede manieren. Zoo iets zou ook voorde Nederlandsche
[eugd lang niet kwaad zijn. Er is verder een boekje bij, dat
in twee stukjes tweemaal honderd spreekwoorden verklaart
met voorbeelden uit het dagelijksch leven. Vermoeiende lectuur,
maar overigens niet onnuttig. Onder de goede verhalen komt
er een voor, ten onzent bekend onder den titel "De Savoyaard
en de Bisschop", maar hier ter wille van de neutraliteit
geheeten: "De Prins en de Koopman". Het goede, dat in ieder
geval tot den "zeer lichten kost" [oehoort, kan echter in het minst
nietopwegen tegen het kwaad, dat door zoodanige lectuur gesticht
wordt, en de vraag mag weI eens gesteld worden, hoe de
Regeering de uitgaven voor zulk een volkslectuur rechtvaardigt?
Ik stap van die zoogenaamde volkslectuur af, het betreurende,
dat de Commissie geen hoogere opvatting van hare taak heeft.
Het Soendaneesche volk is beter lectuur waard, en moet die
hebben, zal het tot hooger ontwikkeling komen.
Boven is gezegd, dat de schrijfkunst reeds in den ouden tijd
door de Soendaneezen beoefend is, maar ze destijds waarschijnlijk
niet veel hebben geproduceerd. Er zijn echter .van oude dagen
af onder hen geweest zoogenaamde pantoen's en deze nomen
in de samenleving nog een belangrijke plaats in. Onder den
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naam pantoen heeft men te verstaan een verhaal, sprookje 01
vertelling, ontleend aan een legende of historie uit den ouden
tijd, veelal het voor-Mohammedaansche Soenda-rijk Padjadjaran l~
tot onderwerp hebbende. De bedoelde verhalen zijn niet op
schrift gesteld, maar werden (en worden nog weI) v~n persoon
op persoon overgeleverd. Ze hebben in den loop der jaren (01
eeuwen) een vasten, maar geenszins onveranderIijken vorm
gekregen en worden door een bard of minstreel zingende
voorgedragen, onder begeleiding van een snaarinstrument.
Men zegt, dat zij, die zich aan het bardschap gaan wijden,
zich gedurende eenigen tijd in afzondering (tapa) tot dat beroep
voorbereiden, waaruit voIgt, dat het beroep van bard voor
heilig gehouden wordt, of liever: het beroep brengt mede, dat
hij over heilig geachte personen en dingen zal moeten spreken,
en dat eischt van hem eene ernstige voorbereiding. Daarmede
kan hij echter niet volstaan; integendeel, iedere voordracht
doet hij daarenboven voorafgaan door zekere uit den ouden tijd
stammende ceremonien, bestaande in het uitspreken van een
formulier in voor het tegenwoordig geslacht niet verstaanbare
bewoordingen, vergezeid van het branden van reukwerk, ten
doel hebbende, de geestelijke persoonlijkheden, met name die
welke in zijne Toordracht ter sprake zullen komen, gunstig te
stemmen, ten einde een mogelijk kwalijknemen van hunne
zijde te voorkomen. Eerst daarna vangt de minstreel zijne
voordracht aan, terwijl hij vervolgens zorgt, de aandacht van
zijn gehoor gespannen te houden, niet aIleen door zijn verhaal,
maar ook door zijne voordracht te doorspekken met kwinkslagen,
pittige gezegden, dubbelzinnige uitdrukkingen, ja zelfs met
grove platheden, daar hij weI weet, dat velen daarop gesteld zijn.
Die minstreeis zijn doorgaans geestige lieden, maar geen
menschen die in ontwikkeling boven de massa staan. De taal,
welke ze ten gehoore brengen, is in den regel niet z66, dat
men hen tot taalmeesters zan begeeren. Dat zal weI de voorname
reden zijn, waarom de eerste beoefenaars van het Soendaneesch
1) De zetel lag nabij het tegenwoordige Buitenzorg.
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niet veel aandacht aan de pantoen's hebben geschonken, Nu
echter heeft men ingezien, dat men niet langer wachten mag
met er meer aandacht aan te wijden. Ten gevolge van de
veranderde omstandigheden zijn de minstreels tegenwoordig
minder gezocht, ze sterven uit en hunne zangen dalen met
hen ten grave. Ret is dus hoog tijd, om wat er nog van over
is aan de vergetelheid te ontrukken. In het achterlijke
Bantam, waar ze nog meer gehoord worden dan elders op
West-Java, heeft eerst de Heer J. J. Meijer den inhoud van
eenige pantoen's opgeteekend en gepubliceerd, 1) terwijl onlangs
de Reer C. M. Pleyte een geheele pantoen, door hem uit den
mond van een Bantammer opgeschreven, in het licht heeft
gegeven. 2) Daarbij heeft de Heer Pleyte het echter niet
gelaten; integendeel, hij gaf eveneens in druk een drietal
pantoen's, elders op West-Java gevonden. 8) De derde daarvan:
"Loetoeng Kasaroeng" geheeten, is ontegenzeggelijk de belangrijkste, en het is die pantoen, van welks inhoud ik in het
vervolg van dit artikel een overzicht wenscht te geven.
Eenige inlichtingen mogen nog voorafgaan. "Loetoeng" is
de naam van den zwarten, langharigen aap. De daarbijgevoegde
bepaling "kasaroeng" beteekent letterlijk nverdwaald". De
letterlijke beteekenis van "Loetoeng Kasaroeng" is dus "verdwaalde aap", Doch die vertaling zou de bedoeling niet juist
uitdrukken. We mogen echter het woord ook opvatten in den
zin van "bedekt, verholen, schijnbaar, vermeend", en dat geeft
mij de vrijmoedigheid, den titel te vertalen met "De Vermeende
Aap", wat ook met den inhoud van het stuk overeenstemt,
Naar den inhoud hebben we hier niet te doen met een
pantoen, waarop de boven gegeven verklaring nten volle"
toepasselijk is. Ret stuk handelt namelijk niet over het oude
rijk Padjadjaran, maar verplaatst ons in een nog vroegeren
tijd. Ret vertelt van een godenzoon, die, den huwbaren leeftijd
bereikt hebbende, genegenheid opvatte voor een meisje uit de
1) Bijdr. tot de T., L. en Volkenk. van N.-I., ode volgreeks VI.
S) Tijdschrift voor Ind. T., L. en Volkenk., LIV, afl. 3 en 4.
3) Verhand. Bat. Gen. van K. en W., LVIII.
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kinderen der menschen, ofschoon mede van goddelijk geslacht,
Om haar eens de zijne te kunnen noemen, moet hij de gedaante
van een loetoeng aannemen en een tijd van vernedering
doormaken. Het meisje moet eveneens, naar den wil der goden,
maar onbewust van de betrekking welke de vermeende aap
op haar gevoelt, een weg van diepe vernedering gaan, om
zoodoende geschikt te worden voor de plaats, welke zij eens
aan de zijde van haren echtgenoot zal hebben in te nemen.
Zoo worden beiden door lijden gevormd voor de hen wachtende
heerlijkheid. We hebben hier dus eigenlijk te doen met een
mythologisch verhaal. Overigens wordt bij de nederdaling van
den godenzoon, op de aarde reeds van allerlei aangetroffen, dat
tot de gewone aardsche toestanden behoort. Er wordt gesproken
van een koning en van onderdanen; zoo ook van dienaars,
welke de schakel vormden tusschen die beiden. Er wordt
gewag gemaakt van een paleis, van versterkingen daaromheen,
van wegen, pleinen, enz. De vrouwen verstonden reeds de kunst
van weven; de mannen beoefenden reeds den rijstbouw, maar
aIleen op droge velden, gelijk nu nog in minder waterrijke
streken de gewoonte is. In den grond had men dus destijds in
de streek, waar het verhaal speelt, reeds dezelfde toestanden

als men in den tegenwoordigen tijd op Java aantreft. Maar
buitendien vertelt deze pantoen allerlei wonderlijke dingen,
wat overigens in een verhaal van dezen aard niets ongewoons
is. Het is ook, mits men er den Islam slechts buiten laat, voor
den Soendanees niets vreemds, dat er gemeenschap is tusschen
hemel en aarde: goddelijke personen dalen neer op aarde en
nemen eene menschenlijke gedaante aan; menschelijke personen
verlaten hunne aardsche woning en stijgen omhoog naar het
godenverblijf. De geslachtlijsten van adellijke lieden klimmen
in den regel op tot de goden (batara, dewata); ja, in de kroniek
van het oude Soenda-rijk Padjadjaran klimt de geslachtlijst van
Siliwangi, den vereerden stichter van dat rijk, zelfs op tot voor
het ontstaan van hemel en aarde. 1) Afgezien van den Islam,
1) Keur samemeh aja boemi reudjeung langit.
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klinken derhalve de woorden, door Paulus in zijne rede te
Athene aan een Griekschen dichter ontleend: "Wij zijn van
Gods geslacht", gansch niet ongerijmd in de ooren van een
Soendanees, Overigens zijn menschen en toestanden, gelijk ze
in de "Loetoeng Kasaroeng" beschreven zijn, veel natuurlijker
en eenvoudiger dan tegenwoordig.
Als letterkundig voortbrengsel heeft de "Loetoeng Kasaroeng"
hooge waarde. Ik onderschrijf het oordeel van den Heer Pleyte,
die ervan zegt: "AIs compositie is dit verhaal een meesterstuk",
Zoowel het proza als de poetische gedeelten geven blijk van
een schier volkomen meesterschap over de taal. Wie de meester
is, die dit kunstgewrocht heeft nagelaten, - men kan er zelfs
niet naar gissen. Het eenige, dat vast schijnt te staan, is dit,
dat het verhaal op schrift is gesteld door zekeren Arga Sasmita,
die het nederige ambt van koffiepakhuismeester bekleedde
ergens in het Cheribonsche. Het was de Heer Pleyte, die het
stuk heeft gevonden en ter perse gelegd.
Op eene belangrijke .bijzonderheid in dit geschrift heb ik nog
te wijzen. Ofschoon de Islam oorspronkelijk aan de Soendaneezen
opgedrongen is en hun geenszins welkom was, zijn zij thans,
nu eenige eeuwen zijn voorbijgegaan, over 't geheel genomen
overtuigde Mohammedanen. De Islam beheerscht, al beslaat hij
niet bij ieder een even groote plaats in het hart, het familieen maatschappelijk leven. Om die reden is het voor den bard,
als hij voorvallen bezingt uit den voor-Islamietischen tijd, zaak,
zijne voordracht op de een of andere wijze met den Islam in
verbinding te brengen. Deed hij dat niet, zijne reputatie zou er
onder lijden. Nu is de bijzonderheid, waarop ik wilde wijzeu,
deze, dat dit geschrift vrij is van Islamietische bijmengselen;
ja, dat het zelfs zoo goed als geen Arabische woorden bevat. 1)
leder, die Soendaneesche geschriften gelezen heeft, zal dat met
mij merkwaardig vinden. De geest van het stuk is ook in
't geheel niet Mohammedaansch. Het komt mij voor, dat het
Christendom veel dichter staat bij de oude Soendaneezen, die
1) Ik merkte in de geheele pantoen er slechts twee op, n.l. "haram"
verboden door den godsdienst, en "sapaat" (sjafa'at), voorbidding.
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dachten en spraken als in deze pantoen, dan bij het tegenwoordige geslacht, dat van den Mohammedaansehen zuurdeesem
doortrokken is. De "Loetoeng Kasaroeng" staat buiten den
Islam. Daarin schuilt zeker weI voor een deel de reden, waarom
deze pantoen minder populair is dan andere pantoen's, Velen
achten het stuk "pamali", d. w. z. zij houden het voor gevaarlijk
er zich mede in te laten. Doch dat is wellicht slechts voor een
deel de reden van de mindere populariteit. Voor het andere
deel kan zij weI liggen aan taal en stij!. De "Loetoeng
Kasaroeng" is namelijk niet voor iedereen verstaanbaar. De
stijl is niet gemakkelijk en de taal is voor een goed deel niet
die van het tegenwoordige geslacht, en daarbij thuis behoorend
in Zuid-Cheribon. Het stuk wemelt van moeilijke woorden en
duistere uitdrukkingen.
Aangezien de Soendaneesche letterkunde hier te lande nog
zoo weinig bekend is, kwam het mij niet ondienstig voor, tot
recht verstand van ons onderwerp het bovenstaande te doen
voorafgaan. Ik wensch nu nog even iets te zeggen over de
wijze van voordragen en over de indeeling van het stuk.
Onder het branden van reukwerk vangt de bard (gelijk
boven gezegd is) zijne voordracht aan methet uitspreken van
een formulier of proloog, radjah geheeten. Het is gesteld in
dichtmaat; elke regel telt acht lettergrepen. De regels rijmen
niet oil elkaar; doen zij het, dan is het onwillekeurig. De
talrijke zangen in het stuk hebben alle diezelfde versmaat en
hebben een verheven, gedrongen, sprookachtigen stijl met
elkander gemeen. Om er eenig denkbeeld van te geven, laat
ik hier een zoo getrouw mogelijke vertaling van den proloog
volgen.
Het reukwerk stijgt op naar Boven,
van Boven vraag ik bescherming,
'k verzoek den goden vergeving,
en aan de godinnen reinheid, 1)
'k Wil leeren zingen tot zuivring, ')
1) Namelijk: 't niet toerekenen van schuld.
I) 't Zingen van een pantoen heeft vooral ten doel: te zuiveren van een
plaag (ngaroewat).
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zingend verhalend een pantoen,
volgend 't verhaal van de wajang, 1)
in spreuken kleedend de daden,
de daden van een die 't weI ging, 2)
nagaand 't doen in oude dagen.
Zeven wegen naast eikander, 3)
de achtste is ter betreding,
dat men geen afsIuiting breke,
noch ook een sperring omstoote.
Geen nood d' afsluiting te breken!
Geen nood de sperring te stooten!
want zeker is 't spoor der woorden,
rechtuit de gang der historie.
Van waar wat is te bespreken?
Van waar wat is te vertellen?
't Is uit de woonstee der goden;»)
en opgevangen in 't vaasje,
't talisman-vaasje achthoekig, 5)
daar ingedaan met de handen,
toen toegedekt met een kleedje,
en neergezet op de heerbaan.
Voorbijgangers doen 't daar open,
zij die het voorkomen kennen,
zij die verlicht zijn en schrander,
die rijk voorzien van verstand zijn.
Zij op'nen jublend hun vinding, 6)
om die in omioop te brengen. 7)

Uit den proloog blijkt, dat een godsdienstige geest het stuk
beheerscht. Ret Soendaneesche volk is godsdienstig van aard.
Daarom zal het zich niet licht aan de Zending ergeren, maar
1) De bedoeling schijnt te zijn, dat de auteur zijn onderwerp aan een
wajang of tooneelstuk ontleend heeft. Intusschen heeft het stuk zelf ook
veel gelijkenis met een tooneelstuk.
2) Bedoeld schijnt Poerba Sari (zie 't overzicht).
3) De bedoeling is waarschijnlijk: zeven wegen leiden van en naar de
(te noemen) stad; ze zijn heilig, en de auteur zal geen ervan betreden om
geen heiligschennis te plegen; hij schept zich dus een achtsten, een profanen
weg. Het getal zeven komt dikwijls in het stuk voor.
4) Het onderwerp is van Boven gegeven, dus niet uit den mensch; het
wordt door de wijzen verstaan, door middel van een amulet (djimat).
5) Achthoekig, zeven plus een, de volmaakte vorm.
8) Hun vondst of het gevondene.
') Uit deze kleine proeven zal reeds voldoende blijken, dat aan ver-

taling van deze pantoen niet gedacht kan worden.
65
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weI aan de ongodsdienstigheid van zoovele Europeanen. In
den proloog is verder de idee der openbaring duidelijk uitgedrukt,
en ook dit, dat zij, die de openbaring hebben verstaan, zich
geroepen voelen tot mededeeling aan anderen.
De pantoen is in ongelijke stukken afgedeeld. De proloog,
en zoo verder elke afdeeling, is besloten met het woordje
"tjag", wat zooveel zeggen wil als: "breken we hier af!" Dat
wordt dan steeds nader uitgedrukt in deze formule:
"zet het in handeuleum sijem.
leg het in handjoewang sijang,
de plaats voor 't nemen en laten.

Handeuleum sijem en handjoewang sijang zijn namen van
heesters. Duister is, wat de auteur met die formule zeggen
wil, Ze zal weI een figuurlijke beteekenis hebben, maar die is
nog onbekend. De auteur is een "boedjangga", een geleerde,
en boedjangga's houden ervan zich te bedienen van "siloka's",
spreuken, paradoxen. Die formule aan 't einde van eene afdeeling
wijst een pauze aan, maar tevens een verwisseling van personen
of zaken. Ze komt niet minder dan negentienmaal in het stuk
voor. Ook dient nog opgemerkt te worden, dat, wordt een of
ander goddelijk persoon in het verhaal betrokken, de bard niet
verzuimt, vooraf diens vergeving te vragen.
Gaan we nu over tot ons onderwerp.

I.
Mas Praboe Tapa Ageng (d.i, de Vorst Groot-Asceet, zijn
eigenlijke naam is verzwegen) was gehuwd met Niti Soewari
de Schoone, 1) en heerschte in Pasir Batang, het voormalige
rijk Galoeh (omvattende Zuid-Cheribon, Oost-Preanger en
Banjoemas). Ret vorstelijk paar had geen zoon, maar mocht
1) Deze pantoen kent geen polygamie, welke nu zoo algemeen is op
Java, niet alleen onder de aanzienlijken, maar oak onder de geringen.
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zich verheugen in het bezit van zeven dochters, aan wie de
ouders uitgezochte namen gegeven hadden. De oudste heette
Poerba Rarang (de Zeldzame), de tweede Poerba Endah (de
Schoene), de derde Poerba Dewata (de Goddelijke), de vierde
PoerbaKantjana (de Goudene), de vijfde Poerba Manik (de Edele),
de zesde Poerba Leuwih (de Uitnemende) en de zevende Poerba
Sari (de Keur), De vorst bemoeide zich als asceet weinig met
regeeringszaken, maar liet deze over aan zijne oudste dochter.
De jongste muntte boven' hare zusters uit in schoonheid en
lieftalligheid. Zij trok daardoor de opmerkzaamheid tot zich van
de bewoners der hemelsche gewesten, maar werd daardoor
tevens een voorwerp van naijver en haat voor hare zusters.
Ret was inzonderheid de oudste zuster, die haar niet kon
verdragen, daar zij in haar een toekomstige mededingster zag,
om welke reden zij besloot, haar uit den weg te ruimen.
Eens sprak Poerba Rarang tot haar: "Poerba Sari! je verbeeldt
je mooi te zijn en je wilt mij overvleugelen. Kom eens hier!
ik zal je met kleursel Insmeren."
"Zooals u wil, zuster!"
Poerba Barang smeerde haar daarop in met potzwartsel, zoodat
ze er zwarter uitzag dan een raaf. AIleen..... haar glans kon
zij niet wegkrijgen; wat dien aangaat bleef zij het evenbeeld
harer moeder. Daarop trok hare zuster haar een oud kleed aan
van grof vlas, hing haar een gescheurden draagdoek over den
schouder, gaf haar een kapot mandje en een stuk van een
kapmes in de handen en vroeg haar: "Wat wil je nu, leven
of sterven ?"
"Och, zuster!" - antwoordde zij - "ik heb geen eigen wil,
Ret leven is van den Heer; gezondheid en welvaart zijn gaven
van God; het staat niet aan ons willen of niet-willen; doe maar
wat u behaagt."
"Nu, ga dan maar naar den berg Tjoepoe Mandala Ajoe,
naar de plaats voor de boosdoeners, ginds boven de hoofdstad!
Tot vloerzal je daar hebben een uitgeslagen bamboe, tot dak
een rist riet; het water is er ondrinkbaar, de lianen zijn niet
weg te kappen en niemand gaat er ooit voorbij."
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"Hier, intendant" 1), - riep zij - "breng mijne zuster eens
weg!"
De intendant boog en Poerba Sari nam afscheid met de woorden: "Zuster, ik groet u!" waarop Poerba Rarang zich niet verwaardigde te antwoorden.
Ret verbannen meisje en haar geleider verlieten het paleis,
gingen poort in poort uit en waren welhaast buiten. Ze sloegen
nu den weg in naar het gebergte, en daar, aan den voet, yond
Poerba Sari de aangeduide plek. De intendant liet haar daar
achter. Bij 't afscheid sprak zij: "Ik versta het niet zoo, dat
ik verbannen ben, maar dat ik weggezonden ben om boete te
doen. Ik berust er in, voor het tegenwoordige verdriet te hebben; moge het mij slechts tot nut zijn in de toekomst!" Zij
verontschuldigde zich, hem niets te kunnen aanbieden, aangezien hare zuster haar geen leeftocht had medegegeven; waarop hij antwoordde, er alles van te begrijpen, en onder de gebruikelijke plichtplegingen vertrok.
Teruggekomen, deelde hij aan Poerba Rarang mede, zijne taak
volbracht te hebben. Zij verkneuterde er zich in, dat de gehate
zuster daar nu zoo moederziel aIleen zat in het onmetelijke bosch.

II.
In denzelfden tijd viel het volgende voor in den hemel:
Goeroe Minda 2), de godenzoon, de eerstgeborene van Goeroe
Jang Toenggal S), diende de goden. Hij was onvergelijkelijk
schoon en had den jongelingsleeftijd bereikt. Eens droomde hij,
1) Lengser is zijn eigenlijke naam. Oudtijds was dat een beam bte, die
aan het hof voor allerlei diensten gebruikt werd.
2) "Goeroe" is Sanskrit en bet.: zwaar, gewichtig, groot, uitstekend, eerwaardig; verder: leermeester, leeraar. Ret is tevens een titel van Qiwa en
diens geslacht. "Minda" wil zeggen: iets gelijken door vermomming, de
gedaante aannemen van.
3) "Goeroe Jang Toenggal" wil zeggen: de Eenige God, in den zin van:
de Hooge God, Oppergod. Men zegt ook Batara Goeroe, de God-Ieeraar.
Beide zijn de gewone benamingen van Qiwa.
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dat hij een verloofde had, het evenbeeld der Verheven Moeder. 1)
Hij keek eens rond in zijne omgeving, maar Moeder verbood
hem dat en sprak tot hem: "Er bevindt zich ergens op het
middelpunt der wereld (bedoeld is de aarde) , een meisje, dat
het evenbeeld uwer moeder is. Ga haar zoeken, doch begeef
u niet aanstonds tot haar. Trek dit omhulsel aan en daal neder
op een zwarte wolk, Maak uw gouden kris tot een staart en
hecht er deze twee plakken goud Ope Hebt ge het omhulsel
aangedaan, verander dan uw naam in Gan Loetoeng Kasaroeng "),
waarna ge een onbekende zult zijn voor uwe broederen en een
uitgestootene uit uw geslacht. Sla den weg in naar de groep
noenoek-boomen en ga zitten in den grooten peundeuj') AIle
gedierte, dat zich op de aarde roert, zal u onderworpen zijn;
zoo ook aIle geboomte:
wat
wat
wat
wat

ten
ten
ten
ten

Zuiden is zal zich buigen naar 't Noorden,
Noorden is zal zich buigen naar 't Zuiden,
Westen is zal zich buigen naar 't Oosten,
Oosten is zal zich buigen naar 't Westen;

gij zult de koning zijn, de bloem der menschen, en allen zullen
u vereeren."
III.
De auteur brengt ons nu weer terug naar Pasir Batang.
Op zekeren dag sprak de koning tot den intendant: "Ga eens
naar grootvader den jager (blaasroerschutter) en zeg hem dat
hij dadelijk een loetoeng voor mij moet vangen in het bosch.
1) De titel luidt: Soenan Amboe. "Soenan" is de korte vorm van het
meerbekende "Soesoehoenan", de hoogste vorstelijke titel. Men zou ook
mogen vertalen: "Koninklijke Moeder". In het geschrift dat we bezig zijn
te bespreken is zij de ge:malin van Batara Goeroe of Qiwa. Deze treedt
er echter nooit handelend in Ope AIle beschikkingen in den hemel worden
door de Moeder genomen. Zij is dus eigenlijk de Hemel-Koningin.
2) "Gan" is de korte vorm van "djoeragan", heer; de naam is boven
reeds verklaard,

3) Naam van een vruchtboom.
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Als hem dat voor zonsondergang niet gelukt is, dan zal het
hem, zijne vrouw en zijne kinderen het hoofd kosten.'
De intendant bracht de boodschap over en de jager nam
noodgedwongen de taak op zich. Om geen tijd te verliezen liet
hij zich dadelijk door zijne vrouw een vijftal blaasroeren aangeven, elk. van vijf vadem lengte, met den noodigen schietvoorraad, en daarop spoedde hij zich naar het bosch. Hij
doorkruiste het woud, maar ontmoette geen levend wezen, want
alles was reeds aan den loetoeng onderworpen. Hij begreep er
niets van. Hij zag om zich he en, naar boven, naar beneden;
keek in de gaten en holen, maar ontwaarde geen mier, geen
bij, geen sprinkhaan, - niets. Inmiddels begint de dag te dalen
en de hoop op welslagen wordt steeds flauwer. Eindelijk geeft
hij het op."Kom", denkt hij, "ik ga maar naar huis, doch ik zal
even het kreupelboschje aandoen. Daar staat een hooge peundeujboom met veel vruchten. Ik zal mijn tasch met vruchten vullen
en breng zoodoende toch iets voor mijne vrouw thuis."
Zoo gezegd, zoo gedaan. Bij den peundeuj-boom gekomen,
ziet hij op den grond een schaduw, als de schaduw van een
mensch. "Dat moet een loetoeng zijn!" denkt hij. Fluks laadt
hij zijn blaasroer, legt aan en schiet, maar het schot gaat niet
af. Hij schiet nog eens en nog eens, maar vergeefs. Wei
begrijpende, dat daar iets achter zit, vraagt hij den aap om
verklaring. Deze geeft geluid, maar de jager krijgt hem niet
te zien. Hij gluurt van alle kanten naar boven, maar ontdekt
niets. Intusschen is het reeds avond geworden, en de haren
rijzen hem te berge, als hij zich voorstelt, welke gevolgen de
mislukking van zijne jacht zou hebben. Nogmaals verzoekt hij
den aap, zich te doen hooren, maar nu iets luider. De loetoeng
antwoordt met menschenstem: "Grootvader, schiet niet verder
op me! Ik zal u als pleegvader erkennen. Ik wensch rustig te
leven in tie wereld en wil wel bij den koning gebracht worden."
Vol verbazing, een aap te ontmoeten die spreken kan, antwoordt
de jager: "Dat hoor ik met genoegen, jonker. Kom maar naar
beneden!"
De loetoeng komt nu naar beneden, onder 't vergieten van
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tranen. Hij poogde zijne tranen te drogen, maar ze gingen nog
rijkelijker uitvloeien en vormden weldra een plas nabij den
peundeuj-boom. Volgens de overlevering ontstond uit dien plas
de rivier Tji-Loetoeng, terwijl de plek, waar de loetoeng zijn
hoofd nederlegde, nog heden den naam van Goenoeng Sirah
(Berg des Hoofds) draagt.
"Jonker, nu moet ge gebonden worden!" zegt de jager.
"Niet noodig, grootvader! Had ik vrij willen zijn, dan zou
ik immers niet van den boom zijn neergedaald."
De jager neemt nu snel den terugtocht aan, op den voet
gevolgd door den loetoeng, wiens staart sierlijk uitgestrekt is
en schittert in het avondrood. Weldra vertoonen zich een paar
herten, terwijl ook allerlei andere dieren weer voor den dag
komen. Op raad van den loetoeng maakt de jager jacht op die
herten. Hij vangt er een en bergt het in zijn tasch. Na een
oogenblik vangt hij een tweede hert, dat hij ook in zijn tasch
stopt. Zwaarbeladen bereikt hij zijn huisje. Hij doet den loetoeng
plaatsnemen op de rustbank, doch deze zakt er door. Vervolgens
deelt de jager aan zijne vrouw mede, dat hij er in geslaagd is
een loetoeng te vangen, en weI een die spreken kan, en die
hen pleegvader en pleegmoeder wil noemen als hunne kinderen
er niet op tegen hebben. Zij moet ze maar eens bij elkaar
roepen. De kinderen en kleinkinderen verklaren, er niets tegen
te hebben. Daarop neemt hij het medegebrachte wild uit zijn
tasch, en dit wordt een, twee, drie door het gezelschap
verorberd, met inbegrip van de beenderen en hoeven, waarna
ieder van hen in de duisternis naar eigen armoedig verblijf
terugkeert.
Terwijl de loetoeng zoo's avonds in het huisje van den jager
gezeten was, herinnerde hij zich zijn slaapformulier. Hij prevelde
dat, en terstond viel op den jager en zijne vrouw een diepe
slaap. Nu keek de loetoeng eens ronde Boven zich zag hij de
lucht, van onderen den blooten grond, aan de zijden heelemaal
geen wanden. Hij zeide bij zichzelven: "Ik heb deernis met
den ouden jager. Wat is zijn huis slecht! Dit is geen passend
verblijf voor menschen. Ik zal tot Moeder en Vader bidden.
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Wordt mijn gebed verhoord, dan krijgt de oude jager nog dezen
nacht een beter huis."
De alziende Verheven Moeder, alles wetende, spreekt daarop
tot de wijzen 1) Seda en Sakti: "De jonker 2) is aangekomen
bij den ouden jager. Voldoet aan zijn verlangen. Hij kan niet
aan het hof komen, tenzij door bemiddeling van den jager."
Nauwlijks had zij uitgesproken, of - daar staat een huis
met compleet ameublement, en een veestapel bovendien. Wat
boven geestelijk was) wordt na nederdaling op aarde stoffelijk.
De wijzen hadden met bijstand der goden 't geheel prachtig
ontworpen en uitgevoerd.
De oude lieden sliepen door tot den morgen. Toen ze
ontwaakten, zien ze alles om zich heen schitteren en blinken.
"Waar zijn we nu?" roepen ze uit bij den aanblik hunner
nieuwe woning, welke er uitzag als een tooverpaleis. Ze weten
niet, hoe ze het hebben. "Jonker", - zoo vraagt de jager aan
den loetoeng - "waar zijn we nu?" - "Och", - antwoordt
hij - "wees niet verbouwereerd, grootvader! 't Is een klein
geschenk van mij." De oude lieden zijn er niet gerust op, of
hij er weI eerlijk aangekomen is, maar hij stelt hen dienaangaande gerust, en zoo aanvaarden zij de prachtige woning met
duizend dankbetuigingen.
Doch daar schrikt de ·oude man op: hij had het wild moeten
brengen voor zonsondergang en ..... nu is het al morgen
geworden! t"Ga dan maar spoedig naar het hof!" - zegt de
vrouw - "opdat het niet later worde dan noodig is, want wij
zijn lijfeigenen."
Hij laat zich nu spoedig door zijne vrouw zijne beste kleeren
aangeven, en als hij gereed is, zegt hij tot den loetoeng: "Kom,
jonker, laten we naar het hof gaan!" - "Ik zal u volgen" luidt diens antwoord.
Met haastigen tred begeeft de jager zich stadwaarts, gevolgd
1) De kring, die de Moeder omgeeft, bestaat uit: 4 wijzen, 40 goden en
40 godinnen. Zij zijn de uitvoerders harer bevelen.
2) Hij wordt steeds "oetoen" geheeten, een der vriendelijke benamingen

voor de zonen van adellijke personen.
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door den loetoeng. Weldra hebben zij het plein bereikt en komen
ze door de zeven poorten aan het paleis. De koning vraagt, of
den jager soms een ongeluk getroffen heeft, daar hij over den
tijd komt. Zijn antwoord luidt: "Dat niet, sire! maar 't was
reeds avond toen ik 't wild ving, en daarop even in huis
uitrustend ben ik in slaap gevallen, en toen ik ontwaakte was
de dag reeds aangebroken. Doe nu echter maar met mij naar
uw welgevallen, wijl ik uw bevel niet heb volbracht."
"Hebt ge er inderdaad een gevangen, grootvader?"
"Inderdaad, sire! En hij leeft nog!"
De koning, verrukt over den levenden loetoeng, schenkt den
jager vergiffenis voor diens verzuim, maakt hem een vrij man,
beloont hem met een gezadeld rijpaard en voegt daaraan nog
zooveel geschenken toe, dat vijf paar menschen noodig waren
om ze naar zijn huis te dragen, en die menschen worden hem
nog bovendien tot lijfeigenen gegeven. Gereed tot vertrek, zegt
de oude man tot den loetoeng: "Blijf nu maar hier, jonker!"
De loetoeng knikt aIleen van ja.
De jager keert dus met groot gevolg naar huis terug. Zoodra
hij ver genoeg van het paleis is om zich niet aan onbeleefdheid schuldig te maken, stijgt hij te paard en galoppeert naar
huis, waar hij vrouw en kinderen verbluft vindt over de eer,
den man en vader aangedaan.
De jager verdwijnt hier uit het verhaal.

Avond.
DOOR

P. MINDERAA.

Naar heel dat verre land in gouden verven
trekt zingend nu mijn droeve heimwee heen.
Dat land van weemoed, waar de zon gaat sterven
en roerloos schreit haar late lichtgeween.

Zwaar dreigt een duistre wolk, Hel-gele nerven
kronklen er voren als in donkren steen.
De dag wordt oud en moe. De wind komt zwerven
droomrig verlaten. D'eerste star verscheen.
En nu dit heimwee naar die verre kust,
gouden rivieren en een meer zacht-rood.
Daar vond mijn ziel wel lang-beweende rust!
Daar! ..... Is dat sterven gaan stil-schoonen dood?

Of vrede-Ieven in een spheer zoo rein,
dat elk gepeins een lach tot God wil zijn ?

LE ESTAFEL.
Synthese onder redactie van Prof. Dr. Ph. Kohnstamm en Dr.
A. J. de Sopper.
I. Synthese door Dr. A. J. de Sopper. Haarlem. De Erven
F. Bohn 1914.
"Wat we willen is, voor ons deel, de ontwikkeling van 'n nieuwe, zich
aankondigende mentaliteit bevorderen, den groei eener levenssynthese in
de hand werken, waar talloos velen met groot verlangen naar uitzien en
waarvan de omtrekken zich (nauwelijks) beginnen af te teekenen".
Aldus Dr. de Sopper in de Le aflevering. Wie zal tegenspreken, dat dit
een schoon doel is? Maar hoe dit doel door de samenwerking van hen,
die in "Synthese" zullen schrijven, moet worden bereikt, is mij een raadsel. 't Lust mij niet hier eenige namen uit de lijst der medewerkers paarsgewijze naast elkaar te zetten, of eenige bekende persoonlijkheden onder
hen tegenover elkaar te stellen. Den meesten moet 't toch van zelf weI
opvallen, dat hier bijeengevoegd is, wat niet bijeenhoort. Gold 't nu bijv.
de oprichting van een monument, waarbij het geheele yolk gelnteresseerd
was, of van een algemeen wetenschappelijk tijdschrift, op welk gebied
ook, dan ware een combinatie als de hier bedoelde nog weI mogelijk.
Maar het geldt nn het zoeken (en vinden) van een diepere levenseenheid
onderling en voor het volk in het algemeen; men wil bijeenbrengen en
samenvoegen wat, nu door allerlei muren en muurtjes van kerkelijken of
anderen aard gescheiden, feitelijk in den diepsten grond een is, of althans
wordt verondersteld te zijn.
Dit moet, dunkt mij, uitloopen op een desillusie. En zullen hier, zooals
Dr. de Sopper op het eind meedeelt, de lezers niet op "Pro en contra"'s
worden vergast, ik vermoed, dat de verschillen niet zullen uitblijven, tenzij
de samenwerking bij de oppervlakte blijve.
Het is altijd gevaarlijk, uit reactie tegen een richting, een partijgroepeering,
welke men verkeerd acht, bij anderen aansluiting te zoeken, die eveneens
die richting, die partijgroepeering, bestrijden, maar uit geheel andere
motieven. Dit verschijnsel heeft zich vaak vertoond, en het is voor degenen, die leven uit positieve beginselen, toch altijd uitgeloopen op teleurstelling. Persoonlijk zou ik allerminst willen ijverenvoor het aankweeken
van een coterie-geest, die alleen maar kan waardeeren, wat zich binnen
den zeer engen kring van in theorie geheel gelijkgezinden beweegt. Maar
veel erger kwaad is 't m, i. nog, nit weerzin tegen dien geest, het heterogene
te willen samensmelten, en een synthese te zoeken, waar toch feitelijk een
antithese bestaat.
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Een en ander neemt niet weg, dat allen, die van goeden zin en wille
zijn in ons land, dit geschrift van De Sopper maar eens moeten lezen.
Hij zegt zeer veel, waarvan men mocht wens chen, dat 't door meerderen
dan thans werd behartigd. Hij is een man van veel kennis en veel smaak,
Hij beschrijft met groote vaardigheid de geestelijke bewegingen van
vroegere dagen. Hij heeft een helderen blik op de levensverschijnselen
van het heden, en ze worden vaak meesterlijk door hem geteekend. leder,
die zich niet eenige oogenblikken nederzet om naar hem te luisteren, doet
zich zelf schade.
Maar of zelfs hij in staat zal zijn van "Synthese" iets anders te maken
dan een verzameling van brochures van minder of meer beteekenis over
belangrijke onderwerpen van den dag, - ik ben zoo vrij het te betwijfelen.
Laat ons maar eens afwachten wat de toekomst brengen zal, Naar het
woord van velen der genoemde medewerkers zullen wij met belangstelling,
indien niet altijd met instemming, luisteren. Er zijn verscheidene mannen
van erkend gezag onder, en als zij spreken, moet men weI hooren. Naar
sommigen behoeven wij niet eens te luisteren. Wij weten door jarenlange
ervaring reeds wat zij zeggen zullen. Hun instrument is een lier met een
snaar, en op die snaar spelen zij tot vervelens toe hetzelfde naargeestige lied.
Een vraag eindelijk nog van ondergeschikt belang aan Dr. de Sopper:
waartoe dat Multatuliaansche schrijven van 'n, z'n, waar gij overigens
heelemaal geen nieuwe spelling voIgt?
P. J. M.

Onder open Hemel, door G. F. Haspels, IV, Heerlijkheid. Utrecht, G. J. A. Ruys.
Een enkel woord nu nog, waar het 4e deel van dit werk verschijnt. Het
bevat maar weinige hoofdstukken: een over "heerlijkheid", twee over
"Hemelvaart en Pinksteren". Wie dit boek en de andere bezit, heeft een
schat in huis, dien hij goed gebruiken moet. Wat al schoone gedachten
zijn hier verzameld; niet altijd zoo nieuw, maar in zulk een vorm ons
aangeboden, dat zij nieuw lijken.
Men legge eens een boek als dit naast wat er alzoo op de boekenmarkt
verschijnt. Dan zal men eerst zien hoe hoog het staat. Men zou er haast
toe komen den schrijver te benijden, die zoo de gave bezit - een hemelsche
gave! - om de gedachten naar omhoog te leiden.
P. J. M.

Onze groote Mannen II-IV. -

Baarn. Hollandia-drukkerij.

In nummer 2 van deze serie behandelt Dr. J. A. C. van Leeuwen:
Erasmus; in nr, 3 vinden wij Rembrandt door J. D. C. van Dokkum, en
in 4: Huygens door Dr. J. A. Worp. De kundige schrijver van de "Geschiedenis van het drama en het tooneel in Nederland", die ook bezig is
met de uitgave van Huygens' Briefwisseling, geeft ons hier een zeer leesbaar overzicht van's dichters leven en werk en Iokt de lezers uit tot het
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ter hand nemen van grootere werken over Huygens. Ook de beide andere
brochures sporen aan tot wat dieper kennismaking met Erasmus en Rembrandt. Het is een verdienstelijk werk aldus "onze groote mannen" van
vroeger wat nader tot het tegenwoordig geslacht te brengen, en ons te
laten zien, waarin en waardoor zij groot zijn geweest.
Dr. Worp geeft op de eerste bladzijden onopzettelijk een kleine opgave
van lectuur over en uitgaven van Huygens. Men zou wenschen - in verband met het bovengezegde - dat aan iedere brochure een kleine bibliografie werd toegevoegd. Daar zouden meerdere lezers zich door verplicht
gevoelen. Wanneer men door het lezen van deze boekjes lust heeft gekregen eens wat meer over Erasmus of Rembrandt te lezen, weet niet
ieder aanstonds waarheen zich te wenden.
P. J. M.

Het huiselijk en maatschappeli;jk leven onzer coorouders. Proeve
van een populaire Cultuur-geschiedenis van Nederland, uitgegeven
onder leiding van Prof. Dr. H. Brugmans. - Amsterdam, Uitgevers-Maatschappij Elsevier. aft. 5-10.
Nu dit werk gevorderd is tot zijn 10e aftevering, wil ik er gaarne weer
eens de aandacht op vestigen. In hetzelfde kleurig-aantrekkelijke omslag,
biedt telkens iedere nieuwe aflevering weer veel goeds.
Prof. Knappert eindigde in aft. 6 zijn beschrijving van het huiselijk
leven, welke gevolgd wordt door het hoofdstuk "Bestuur en Rechtswezen"
door Mr. J. van Kuyk, terwiji daarna Dr. H. Blink de "Opkomst en Ontwikkeling van den boerenstand in Nederland" behandelt. Dit werk geeft
al wat men er van verwachten kan: fraaie en overvloedige illustraties en
zeer interessante beschrijvingen. Het vormt nu reeds een flink boekdeel,
maar daar het in 't geheel 24 afleveringen zal bevatten, hebben wij nog
veel te wachten. Wij zien het vervolg met belangstelling tegemoet.
P.J.M.

Uit eigen land, Nederlandsch leesboek voor christelijke scholen,
voor m.u.l.o., H. B.-scholen, Gymnasia, Kweek- en normaalscholen,verzameld door L. Biickmann met een inleiding van Dr. J. v. d. Valko
Tweede deal. - Utrecht, H. Honig, 1914. f 1.50.
De inleiding van Dr. v. d. Valk is op zich zelf een zeer goed stuk,
waaruit voor leeraren aan de bovengenoemde Inrichtingen veel te Ieeren
valt. Er wordt in uiteengezet welke beginselen geleid hebben bij de samenstelling van deze bloemlezing. Hoe veel is er veranderd, als men dit boek
bijv. eens vergelijkt met de "Bloemkrans" van De Keyzer en andere van
dien aard, die 30 it 40 jaren geleden in eere waren. Van de schrijvers, die
toen den hoofdtoon aangaven, vindt men er hier maar weinigen terug.
Mevrouw Bosbooms Haarlemsche Arria herinnert er nog aan. En het doet
toch goed te zien, dat ook Ten Kate niet vergeten wordt. Zulke coupletten
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als "Rave" zijn toch waarlijk schoon. Zij volgen op de mooie Ieeuweriksverzen, waarbij de samensteller van den bundel misschien geaarzeld heeft,
of hij ook Stalpaert van lder Wiele's "Klaverzootjen" niet zou opnemen
(vermeld door Haspels in "Uit onzen bloeitijd").
Over 't algemeen is deze bloemlezing zeer methodisch samengesteId, en
verdient zij hartelijke aanbeveling. Ook in den huiselijken kring kan men
ervan genieten.
P. J. M.

Wat Schotland en ZVn "General Assembls]" ons leeren. Een hoekje
waaruit voor Nederlanders en de Ned. Herv, Kerk nog wel iets te
leeren valt, door Ds. Chr. Hunningher. - Firma A. H. Kruyt,
Amsterdam.
Een prettig geschreven boekje, waarin Ds. H. ons de indrukken weergeeft
door hem in Schotland opgevangen, toen hij door de classis Amsterdam
was afgevaardigd naar de "General Assembly" der "Established Church".
Het bevat de 22 schetsen, die oorspronkelijk in het Predikbeurtenblad
van A'dam verschenen, maar in wijderen kring zeker ook wel belangstelling
zullen wekken.
Voor ons kerkelijk leven moet 't altijd goed werken, als men zich eens
verplaatst en met anderer kerkelijk leven kennis maakt, Zij, die daartoe
in het buitenland zijn geweest, komen bijna altijd verfrischt van geest en
verruimd van blik thuis. Het zou voor onze goede Hollanders van de
verschillende kerken en richtingen zeer gewenscht zijn, als zij allen eens
zulk een geestelijk bad konden nemen. Waar daarop echter niet vee I kans
is, moeten zij o.a. dit boekje maar eens lezen. Het zal hun goed doen,
gelijk de schrijver zelf in den bijtitel ons bedektelijk verzekert.
P.J.M.

Leuensbeelden van Jezus Christus, Voor de gemeente geteekend
door J. E. S c h rod e r, Em.-Pred. van Arnhem. - Kijkerk, G F.
Callenbach. 1914.
J ezus Christus te "belijden" als Zaligmaker, beteekent van Hem te
",getuigen", en dit getuigen kan niet beter geschieden, dan "door Hem
'te teekenen, te laten zien, zooals Hij in de Evangelien gevonden wordt."
De Evangelien geven een levensbeeld. De critiek moge, [a, moet
,,,toetsen", "beoordeelen", "onde:rzoeken". Maar "zij moge doen, wat zij
wil, uitpluizen, uiteenrafelen, zooveel zij wil, zij kan niet wegcijferen,
"dat uit de Evangelien, zooals ze daar voor ons liggen, een onovertroffen
heerlijk levensbeeld voor ons oprijst".
Van J ezus Christus getuigen, wil dus zeggen, da t beeld te teekenen,
Hem te laten zien, opdat de menschen gedwongen worden, "te kiezen
voor den Vade-r of voor den vorst der wereld", "de knieen te buigen voor
den Christus of om te roepen: Weg met Hem", -
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De geaehte schrijver, die in zijn woord ter inleiding ooze gedachten
helder ontwikkelt, geeft ons dan in zijn boek verschillende Levensbeelden
van J ezus Christus. Hij teekent ons Hem, "met den geesel", "als barmhartige Samaritaan", "in den storm", "aIs gehoorzame Zoon', als "kruisdrager" etc. Hij doet 't, inderdaad, op treffende wijze. Hij weet te boeien
door een eigenaardige combinatie van teksten, door de eenheid te laten
zien van 't schijnbaar tegenstrijdige. Zijn taal is sober, zijn voorstelling
frisch. Er worden levensbeelden van Jezus Christus geteekend, zoo, dat
ieder ernsti g-denkend mensch in de ziel getroffen wordt.
Toeh ontveinzen wij 't ons niet, dat wij hier en daar iets missen. De
Apostolische verkondiging, die zeker niet in dit boek ontbreekt, had hier
en daar weI iets scherper 't Levensbeeld kunnen belichten. Ik denk
aan de beide overdenkingen: "J ezus Christus als gehoorzame Zoon" en
",Jezus Christus als kruisdrager", waarin 't Paulinische: "Christus voor
ons tot zonde gemaakt" en "Christus een vloek geworden zijnde voor ons",
meer naar voren had kunnen gebracht worden. Ook had o.i. 't werk
des Heiligen Geestes, dat niet aIleen bestaat in 't toonen van den Christus,
dooh ook in 't brengen tot den levenden Christus, meer opzettelijk
aangewezen kunnen worden.
Intusschen, wij vergeten het doel niet, dat de schrijver zich stelde, Het
boek moge gezegend worden voor de leden der Vereen. Chr. Bibl., en
't moge in handen komen van velen, die J ezus Christus zoo niet kennen,
hoewel zij .Hem wellicht reeds verworpen hebben,
Warmond.

J. G. HASELAGER.

Dogmatische Fragmenten. Eerste reeks: De Kerk. Popul. voordrachten over 't Leerstuk der Kerk naar de Geref. Beginselen, door
J. J. Knap Czn. - Kampen, J. H. Kok.1914.
Een nieuwe periodiek van bijzonderen aard.
De bekende auteur stelt zich voor in den vorm van populaire voordrachten, leerstellige onderwerpen systematisch te behandelen. Een ruim
twintigjarige ervuring heeft hem geleerd, dat er in de gemeente vele
lidmaten zijn, die een levendige belangstelling koesteren voor dogrnatische
vragen, doch die tijd noch gelegenheid hebben een volledig handbook door
ftc werken en in zich op te nemen. Aan deze behoefte wil hij trachten
te voldoen door zijn dogmatische fragmenten, die in reeksen van twaalf
aaneensluitende nummers, telkens een enkel hoofdstuk uit de Geref.
.geloofsleer bespreken zullen.
Wij achten 't goed gezien, dat de geachte schrijver begint met 't leerstuk der Kerk. De quaesties van leervrijheid, van reorganisatie en tucht,
van volkskerk en confessioneele kerk zijn waarlijk aan de orde van den
dag, Er heerscht hier veel misverstand en onkunde. Toegejuicht moet
daarorn worden iedere poging ter verheldering, voora1, waar zij bedoelt
't licht der H. S. te laten schijnen.
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In deze inleiding handelt hij dan over de onderschatting der Kerk bij
Dooperschen en overgeestelijke mystieken - daarna over de overschatting
der Kerk bij Rome, die haar schuift tusschen God en de ziel en alles In
haar machtssfeer wil trekken - eindelijk over de waardeschatting der
Kerk, die een pilaar en vastigheid der waarheid moet zijn, een eigen
terrein moet innemen, terwijl naast haar de vele andere terreinen
des levens zich zelfstandig moeten organiseeren. Taak der Kerk
6.s daarom, zich de waarheid uit de H. S. toe te eigenen, haar te verkon.digen en te belij den.
Ongetwijfeld achten wij deze beginselen de juiste. Met belangstelling
zien wij de nadere uitwerking en toepassing tegemoet.
D~ omslag van dit tijdschrift brengt verder een boekenschouw, terwijl
de schrijver, "aan 't Spievenster" gezeten, vragen van den dag behandelt,
(in dit nummer "de Avondmaalsbeker".).
Warmond.

J. G. HASELAGER.

Onder het 17'eldieeken der Makkabeers. Een verhaal uit den
grooten Makkabeer-tiid, door L. Pen n in g. - D. A. Daamen,
's-Gravenhage. 1914.

Wie kennis gemaakt he-eft met "Juda de Makkabeer", van denzeIfden
.chrijver, zal zeker met belangstelling ook dit hoek ter hand nemen.
Wij worden in dezelfde toestanden verIpaatst. Bekende personen
ontmoeten wij weer. Het geloof en het Godsvertrouwen der Makkabeers
treft ons opnieuw. Het heerIijkste uit Psalmen en Profeten leeft in de
harten dezer scharen. Er zijn treffende momenten in 't verhaal: ik denk
l>ijv. aan het verbond met Rome en den dood van J uda. Het gelukt
den schrijver weI, ons met zijn heIden te Iaten meeleven, bovenaI, om
zelf te blijven en ons te verplaatsen in hun sfeer.
Toch stellen wij "Juda de Makkabeer" boven dit boek. Dit werk is
niet vrij te pleiten van overlading; 't vermoeit eenigszins door herhaling
van 't zelfde, al wisselen ook personen en toestanden. Intusschen, wenschen wij niet te vergeten, dat 't Makkabeer-tiidperk bijzonder ingewikkeld is" zoodat van zelf de terugslag hiervan gevonden wordt in dit
verhaal,
Warmond.

J. G. HASELAGER.

De opleiding van den jurist op hat
Gymnasium en aan de Universiteit.
DOOR

Jhr. Mr. W. H. DE SAVORNIN LOHMAN ('s-Gravenhage).

II.
Ik ben thans genaderd tot de academische opleiding van den
jurist. Zij splitst zich in twee deelen: de studie voor het can..
didaatsexamen en die voor het doetoraal, waarna een korter of
langer tijd noodig is voor de promotie, die geschiedt na de verdediging van een proefschrift met stellingen of van stellingen
alleen,

Voor de candidaatsstudie wordt nominaal een jaar gerekend,
al wordt ook weI getracht het eerste examen v66r de eerste
groote vacantie, alzoo na 9 of 10 maanden sedert de opening
van den cursus, af te leggen. Doch ook voor hen, die een vol
jaar nemen, gaat de eerste tijd van het academiejaar voorbij
met de ontgroening en met vele andere, natuurlijk even nuttige
als noodzakelijke bezigheden, die evenwel voor de rechtsstudie
van geen beteekenis zijn. Meestal wordt v66r de Kerstvacantie
weinig meer gedaan, zoodat men veilig mag aannemen dat als
regel niet langer dan negen maanden gewerkt wordt, en wie
niet geheel vreemdeling is in de studentenwereld weet ook,
hoeveel van die negen maanden nog afgaat en hoe men elkander
voorrekent met hoe weinig kan worden volstaan, wanneer maar
zekere citaten van grooter of kleiner omvang worden van
buiten geleerd en men zekere stokpaardjes leert berijden.
66
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Dieper ingaan in de dingen wordt door de meesten een dwaasheid geacht, en kan ook van hen, die bovendien versch van
de schoolbanken komen en het zelfstandig werken nog moeten
leeren, moeilijk worden verwacht. Dat was ten minste het
voordeel van de vroegere regeling dat het eerste academiejaar
moest besteed worden aan de zoogenaamde propaedeuse, waarbij
de aankomende student zich aan zijn nieuwe wereld leerde
aanpassen, en dan ook nog zijne op het gymnasium opgedane
litteraire kennis verder ontwikkelde, voorzoover hij daartoe
lust en gelegenheid had. Thans moet, evenals vroeger, de student zich wennen aan zijn nieuwe omgeving, en daarnaast het
verschil leeren tusschen zelfstandig werken en de methode die
hij zes jaren lang heeft gevolgd; daarvoor is tijd noodig, en die
tijd wordt afgenomen van de rechtsstudie zelve, en nog wel
van de studie van twee vakken, die bijzondere hinderpalen in
den weg leggen en niet of weinig aansluiten bij wat de jurist
op zijn verdere academische loopbaan ontmoet, zoodat het nut
dat zij zouden kunnen afwerpen tot het kleinst mogelijk minimum wordt teruggebracht.
Het candidaatsexamen loopt over drie onderdeelen: de Encyclopaedie, het Romeinsche Recht en de Economie. Het eerste
is paedagogisch niet het minst belangrijke vak, hoewel bij den
student weinig in tel. Misschien is het wat oneerbiedig, maar
anders zou ik de encyclopaedie met een worst willen vergelijken, waarin men veel geleerdheid, maar ook heel veel
eenvoudige en toch belangrijke dingen kan stoppen. Ret doel
van het onderwijs in dit Yak moet zijn den beginneling als het
ware een algemeene schetsteekening te geven van het gebouw
dat hij gaat optrekken. Hij moet eerst den samenhang van het
geheel leeren zien; ook moet hij leeren verstaan dat degelijke
kennis inzicht vereischt in de wisselwerking tusschen het
bijzondere en het algemeene, opdat hij behoed worde voor de
fout van een enkel vertrek te willen afbouwen, alvorens de
fondamenten volledig gelegd zijn en het geheele gebouw onder
de kap staat - ·een fout waarin de student ook bij de onderdeelen van een bepaald Yak gemakkelijk vervalt, en waar-
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tegen hij wellicht niet altijd genoegzaam wordt gewaarscbuwd.
De studie van het Romeinsche Recht moet de grondslagen
leggen voor het burgerlijk recht, waartoe het de onmisbare
inleiding heet. In het Rom. recht vindt men de verklaring
en den oorsprong van menig rechtsinstituut waarmede de
jurist al voortwerkende zal kennis maken,
Dit is intusschen niet waar voor het burgerlijk recht in zijn
geheel. Voor het verbintenissenrecht gaat het zeker op; minder
evenwel voor het zakenrecht en erfrecht, waar wij in ons recht
- ik herinner bijv. aan het "en fait de meubles possession
vaut titre" - beginselen aantreffen die niet uit het Rom. recht
te verklaren zijn; en bij het familierecht laat ons de kennis
van dat recht geheel in den steek. De reden van dit onderscheid ligt hierin, dat het verkeer van thans principieel niet
van dat te Rome verschilt en de onovertroffen reuzenarbeid,
die op het terrein van het obligatierecht door de Romeinen
is tot stand gebracht, voor ons recht van onmiddellijke waarde
is, terwijl daarentegen onze maatschappelijke toestanden zelf
van die te Rome hemelsbreed verschillen en zich ook los
van deze hebben ontwikkeld; ik denk bijv. aan het familieen gezinsleven; maar evenver als de toestanden in het eene

land en het andere verschillen, evenver moeten de regelen
uiteenloopen door welke die toestanden worden beheerscht.
Het Rom. recht heeft dus dogmatische en-historische waarde,
doch die waarde is zeer ongelijk naar mate van zijn onderdeelen.
Ook is het Rom. recht niet een ding dat op een gegeven
oogenblik kant en klaar in de wereld trad, maar zelf weer
het product van een eeuwenlange ontwikkeling, waarvan het
naspeuren bovendien zijn eigenaardige moeilijkheden medebrengt,
omdat het leven waarvan die ontwikkeling het gevolg is geweest
op zoo grooten afstand van ons verwijderd is.
Nu sluit, zooals bekend is, de geschiedenis van dat recht min
of meer af met het tijdperk van Justinianus en de onder hem
in 530 en 534 tot stand gebrachte codificatie. Ieder heeft wel
eens van het leerboek der Instituten gehoord, en zich Iaten
vertellen hoe dit leerboek voor de beginnelingen te Rome de
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inleiding vormde op de vrij wat omvangrijker Pandekten,
waaruit dan met den Codex en de Novellen het Justiniaansche
recht wordt gekend.
Deze materie is even omvangrijk als ons hedendaagsche
burgerlijk recht, en, om de zooeven genoemde omstandigheid
dat dat recht slaat op toestanden die ons voor een groot deel
vreemd zijn, zeker niet gemakkelijker te begrijpen.
Het is nu in deze materie dat de nieuwgeboren academieburger
zich moet verdiepen, natuurlijk niet om tot in aIle onderdeelen
nauwkeurige kennis op te doen, doch om de hoofdbeginselen
te leeren met het oog op zijn verdere studie. Wij hebben
evenwel gezien dat die hoofdbeginselen een zeer verschillende
waarde hebben, en zoo zal onze student op veel stuiten, waar
hij iedere aansluiting aan ons tegenwoordige rechtsleven mist
en' dat hij half- of niet begrepen in zich opneemt en dUB
spoedig weer vergeet, wanneer hij er in zijn verderen academietijd
niet meer mede in aanraking komt - te spoediger naarmate
de tijd van kennismaking korter en die kennismaking zelve
dUB vluchtiger is geweest.
Ik noem het geen wonder, wanneer de meesten zich beperken
tot de hoognoodige examenstudie, dat weinigen het zoover brengen
dat zij het overigens toch niet omvangrijke, noch moeilijke
leerboek der Instituten onder de knie krijgen, en dat er onder
die weinigen nog maar zeer enkelen zijn die eens een oog
leeren slaan in het Corpus juris, een nuttige praktijk, die
helaas ook nog wordt tegengewerkt doordat het eenige hier
gangbare leerboek in de Nederlandsche taal de bewijsplaatsen
eenvoudig overdrukt, waardoor de student zich gewent aan de
gedachte, dat naslaan der bronnen tijdverlies is. En ik kan
mij ook begrijpen, dat de "jur. cand." daags na zijn examen
z\in Corpus juris - indien hij er een had - naar het stalletje
bre~gt en later met den Trompeter zucht:
Romisch Recht, gedenk ich deiner
Liegt's wie Muhlstein mir im Magen,
Liegt's wie Alpdruck auf dem Herzen!

EN AANDE UNIVERSITEIT.

1053

Maar, negen maanden zijn kort, en daarin wacht hem ook
nog de Staathuishoudkunde. Daar hoort hij allerlei van de
Physiocraten, van de pachtwaarde, van het bankwezen, van de
wisselkoersen, van het arbeidsloon, van vrijhandel en protectie,
kortom van hoogst belangrijke doch ook hoogst moeilijke
vraagstukken die het leven van onzen tijd bewegen.
Bovendien is er, helaas, naar menig deskundige mij verzekerd heeft en ik ook uit eigen ervaring weet, in onze taal
geen enkel goed leerboek: het eene is te groot en niet systematisch, het andere te klein en niet wetenschappelijk; en dan,
het is toch ook geen kleinigheid den jongen man van 18 of 19
jaar, die niets van het leven gezien of gehoord heeft, en die
ook nog niet weet hoe hij studeeren moet, zoo maar in eens
en zonder leiding, te zetten aan de studie der Staathuishoudkunde boven en behalve het Romeinseh recht!
Spreekt het dan eigenlijk niet van zelf, dat in een vak, dat
eerst interessant wordt voor wie de gelegenheid heeft tot rustig
opmerken, doordenken en vergelijken, men zich beperkt tot de
studie van een niet zelden zeer beknopt dietaat, en dat men
door een repetitor zich laat africhten om met' eenige oppervlakkige algemeenheden een dragelijk figuur te maken? En is

het niet even van zelf sprekend, dat zoo vluchtige studie,
wanneer zij niet wordt voortgezet na op ander gebied kennis
te hebben vergaard, absoluut vruchteloos is en het aangeleerde
binnen korten tijd geheel is vergeten?
Na zijn cadidaats staat de jurist voor een mer it boire. Wie
mocht meenen dat hij nu regelmatig de eenmaal aangevangen
taak zal voortzetten, zou zich schromelijk vergissen. Van de
Staathuishoudkunde wordt niet meer gerept, de dictaten worden
aan kant gedaan, misschien wel verkocht en naar het Yak
wordt verder niet meer omgezien; weI zal bij de promotie ook
een stelling over de economie moeten paradeeren, maar daarvoor is het toch niet noodig de studie aan te houden en dan
zijn er altijd nog repetitoren die een thesis met de defensie
kunnen klaartimmeren.
Met het Rom. recht staat het niet veel beter. Den jurist die
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in 534 na Chr. was blijven staan, wordt nu plotseling een
Burgerlijk Wetboek van 1838 in handen gestopt, hij noteert op
zijn colleges, dat dit wetboek voor een groot deel aan den
Franschen Code civil is ontleend en dat Pothier, die in 1772
te Orleans stierf, op zijn beurt weer van dien Code de geestelijke vader was.
Die sprong van dertien eeuwen is ietwat verbijsterend voor
hem, die zich van zijn vorige colleges nog mocht herinneren,
dat het recht is een product der historie, en wien wellicht de
lessen in het Romeinsche recht iets van die ontwikkeling
hebben leeren zien. Ook is het mogelijk dat hij zich van dit
alles geen rekenschap geeft, of dat hij denkt dat de geschiedenis
heeft stilgestaan en dat het Justiniaansche recht goed genoeg
was om het er al dien tijd mede te doen. Misschien speelt hem
nog iets van de "receptie van het Rom. recht'' door het hoofd,
doch daar dit verhaal liep over allerlei onbekende grootheden
en bij niets aansloot, zijn hiervan hoogstens enkele vaagheden
blijven hangen.
De zonderlinge, hier door het academisch statuut gevolgde
methode - aangenomen dat nog van methode gesproken mag
worden - is dezelfde als wanneer iemand de Vaderlandsche
geschiedenis zou willen onderwijzen en, aangeland bij de
afzwering van Philips, zijn leerlingen zou gaan vertellen, dat
daarop Nederland in 1813 zijn onafhankelijkheid herkreeg!
En toch doet men met de studie van het Burgerlijk recht
niet anders. WeI wijzen de leerboeken op ander recht dan het
Romeinsche, waaruit zekere beginselen in het onze zijn overgegaan, ook zal de hoogleeraar te hooi en te gras over
Germaahsch en Kanoniek recht het een en ander vertellen, dat
tot recht verstand onzer wet noodig is; maar die mededeelingen
vormen geen aaneengesloten geheel en een systematisch inzicht
vermogen zij niet te geven.
Doch gaan wij verder. Wij zien dus den student staan voor
de bestudeering van het hedendaagsch recht, het privaatrecht
in de voornaamste plaats. Voor wien zijn werk ter harte gaat,
is reeds dit eene onderdeel een zware en omvangrijke taak,
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vol gevaren ook, omdat men gemakkelijk in de details verward
raakt, v66r nog voldoende het gansche terrein verkend te
hebben. Naast het privaatrecht staat echter nog het burgerlijk
procesreeht, dat, zoo men in bijzonderheden wil afdalen, veel
moeilijkheden bevat, die dikwijls te lastiger en verwarder
schijnen, omdat voor de kennis zelfs der groote lijnen niet
zelden eenige meerdere of mindere vertrouwdheid met de
praktijk noodig is.
Oekvragen het strafrecht en hetstrafproces hun deel, terwijl ten
slotte het Staatsrecht met zijn onderdeelen, vooral het Gemeenterecht, veel inspanning van den aankomenden rechtsgeleerde
vordert.
Ik zou in een nadere omschrijving van de details al dezer
vakken moeten treden om een indruk te geven van wat
iemand voor zijn doctoraal te verteren krijgt; voor de ingewijden ware die omschrijving overbodig en den niet deskundigen lezer zoude ik noodeloos vervelen. AIleen moet ik
nog vermelden, dat voor jongelieden met een normaal ontwikkeld verstand, die regelmatig werken en zich geheel
wijden aan hun taak, een onafgebroken studie van twee jaren
noodig is om hen voor het doctoraal examen in de rechtswetenschap voor te bereiden. Zelfs bestaat hier en daar de drang
om dien termijn te verlengen, doordat - niet door wijziging
van het programma, maar van de wijze waarop het in de
praktijk wordt uitgevoerd - sommige vakken zoozeer worden
uitgebreid dat twee jaren te kort zijn; mij zou het echter
wenschelijk schijnen op dezen weg van opdrijving der examens
niet voort te gaan, daar hierdoor de kans, dat men werkelijk
bekwame menschen krijgt, toch niet wordt verhoogd, en het
eenig resultaat is, dat wat meer dan vroeger van buiten geleerd
en dus ook weldra vergeten wordt.
Doch wat hiervan zij, in ieder geval blijkt, dat een jurist,
die in een beperkten tijd zijn studies moet voltooien, geen
gelegenheid heeft om iets te doen aan vrije studie of om zijn
gezichtskring buiten zijn speciale Yak, door het lezen bijv.

van geschiedenis of philosophie, te verruimen.
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En wie met mij terugziet op den academietijd in zijn geheel,
zal met mij van oordeel zijn, dat hij slecht verdeeld is.
Wanneer het er iemand om te doen ware geweest een leerplan
uit te denken, dat zooveel mogelijk den lust in de rechtsstudie
zou dooden, dan had hij geen gelukkiger vondst kunnen doen.
Want men heeft aan den ingang geplaatst twee vakken van het
uiterste gewicht, het eene al even belangwekkend als het andere,
maar alleen onder de knie te krijgen door langdurigen arbeid en
in aansluiting aan de verdere onderdeelen van het recht. Uit het
Rom. recht moet de beginneling; die nog moet leeren werken
en wien de handen scheef staan, geschiedenis en beginselen
leeren, maar de geschiedenis blijft halverwege steken en de
beginselen zijn voor een belangrijk deel niet, of sterk gewijzigd,
in ons recht overgegaan. Eenmaal aan de stu die van het
hedendaagsch recht begonnen heeft hij zijn handen te vol dan
dat hij nog kan omzien naar wat achter hem ligt; het Rom.
recht en de ecenomie, die nu juist voor hem beteekenis zouden
kunnen krijgen, worden niet dan met een zucht herdacht, en
van het eerste academiejaar blijft niet veel meer over dan
de herinnering aan de doorgestane verveling. Mocht soms
iemand meenen dat ik overdrijf, laat hij dan eens de proef
nemen en nagaan hoeveel na een paar jaar van die beide voor..
name onderdeelen van de rechtsstudie is blijven hangen. En
laat hij die proef niet nemen met de allerbesten, doch met den
doorsneestudent, die best "kan", zonder daarom nog door liefde
voor de wetenschap verteerd te worden.
Wat voorts in het leerplan ontbreekt is systeem, Niet enkel
worden de jonge juristen terstond voor veel te groote moeilijk..
heden geplaatst, maar ook liggen de vakken als mozareksteentjes
naast elkaar, en die vormen niet eens een gesloten figuur.
Van de rechtsgeschiedenis, onmisbaar voor een goede ontwikkeling, krijgt hij een brokstuk, en wat de jurist zich later
van het Rom. recht nog herinnert is het stukje rechtsbeginselen,
maar niet de geschiedenis die immers bij het jaar 534 afbrak.
Van de rechtsgeschiedenis als zoodanig hoort hij verder even
weinig meer als van de staathuishoudkunde, zeer enkele gevallen
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uitgezonderd, waarin men van de, bovendien niet aan alle
universiteiten bestaande, gelegenheid gebruik maakt om, buiten
de eigenlijke stu die om, de historie als zoodanig te beoefenen.
Mij komt het voor dat een oordeelkundige groepeering der
vakken, waarvan ik er geen enkel zou willen missen, de
inspanning, die thans voor een belangrijk deel verloren moeite
is, van blijvendnut zou kunnen maken, en dat een beperking der
exameneischen, die meer op een goede juridische ontwikkeling
dan op een uitgebreide gememoriseerde kennis moeten gericht
zijn, de gelegenheid moet laten om door vrije stu die zich
ruimer te ontwikkelen.
Hoe dit alies mogelijk is, daaraan zijn de volgende opmerkingen gewijd.
Ik heb eens ergens gelezen, dat de Duitsche Keizer het
denkbeeld zan hebben geopperd in het geschiedenisonderwijs
met den tegenwoordigen tijd te beginnen, en dan achteruit te
werken. In hoeverre dit juist bij de geschiedenis mogelijk zou
zijn, kan ik niet beoordeelen, en ik kan mij voorstellen, dat
men met die methode op onoverkomelijke bezwaren zou stuiten..
Maar voor de rechtsstudie schijnt mij die gedachte een zeer
gelukkige. Pignus, contractus qui litteris perficiuntur, locus
religiosus, posessio pro herede, interdicten, legis actiones, her
zijn alle zaken die ons tegenwoordig rechtsleven of niet meer
kent of ingrijpend gewijzigd heeft overgenomen; om de beteekenis er van in het Romeinsche rechtsleven te begrijpen
moet de student beginnen met zich te verplaatsen in een tijd
die ver achter ons ligt en waarin hij zich niet vrij bewegen
kane Maar van een polis, een wissel, een lombardbriefje, een
deurwaarder, een beslag, een dagvaarding kan hij zonder de
minste moeite, in ieder geval zonder dat hij van legis actiones
en wat niet al gehoord he eft, een duidelijke voorstelling krijgen,.
omdat hij daarbij kan aanknoopen aan wat hij om zich heen
ziet, missehlen - van lombardbriefjes wil ik bier zwijgen --.al eens zelf heeft meegemaakt.
Kent hij de verschillende instituten die in onzen tijd een
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rol spelen, dan zal hij om hun beteekenis beter te leeren
verstaan ook de gescbiedenis noodig hebben, maar hij heeft
hiervan eerst nut, wanneer hij het resultaat, waarop de
.historische ontwikkeling moet uitloopen, reeds in hoofdtrekken
in zich heeft opgenomen. Wanneer iemand nooit een eik gezien
heeft noch te zien kan krijgen, is het misschien zeer weten:schappelijk met den eikel te beginnen en te toonen hoe daaruit
de boom zich ontwikkelt; maar praktischer is het toch zeker
om te beginnen met datgene waarmede de leerling reeds
vertrouwd is; daarvan uitgaande zal men afdalen tot den
wortel, om, terugkeerende tot het uitgangspunt, van dit laatste
.een dieper en vollediger inzicht te krijgen. Ik heb gedurende
de vele jaren dat ik deel uitmaakte van de staatscommissie
voor notaris-examens de ondervinding opgedaan, dat jongelieden
zich van een overeenkomst, een wissel, de legitieme portie, een
actie, het faillissement, een privilege enz. een uitstekende
voorstelling konden vormen zonder van den historischen achtergrond eenige notie te hebben. Ik zeg allerminst, dat
·candidaat-n9tarissen nu ook wetenschappelijk gevormde juristen
zijn; zij zijn dit niet, omdat zij uit het geheele recht toch
slechts een stuk hebben doorgewerkt alsof dit een op zichzelf
staand, afgesloten geheel vormde, en verder omdat zij in die
studie halverwege zijn blijven staan, n.l. door het verwaarloozen
der historische stu die niet tot den wortel zijn doorgedrongen.
Het eenige dat ik wil betoogen is, dat voor het bijbrengen der
begrippen niet noodzakelijk is dat het wordt vastgekoppeld
.aan hunne historische ontwikkeling.
Wanneer evenwel die begrippen zoover zijn bijgebracht, dat
men als het ware naar beneden kan werken zonder het contact
met den bovengrond te verliezen, dan wordt het tijd aandacht
.aan de geschiedenis te wijden. En voor hem die het recht moet
vinden en voor hem die aan zijn verdere ontwikkeling moet
medewerken, is historisch inzicht onmisbaar. Want het teruggaan
tot den oorsprong kan een in zijn tegenwoordige gedaante
wellicht gecompliceerd of grillig schijnend rechtsinstituut volkomen klaar en logisch maken, het kan ons leeren hoe een goed
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beginsel door verkeerde toepassing verbasterd is, hoe eenzelfde
rechtsgedachte naarmate van de omstandigheden verschillende
vormen aanneemt, hoe door de wijziging der maatschappelijke
verhoudingen wat recht was in zijn tegendeel wordt verkeerd;
en dit alles, doordat de geschiedenis leert tusschen kern en
verschijningsvorm te onderscheiden.
Maar dit historisch onderwijs zal dan ook gansch anders
moeten zijn dan tegenwoordig. Het Romeinsche recht zal een
onderdeel moeten worden van een grooter vak, onverschillig
natuurlijk of het onderwijs in dat Yak aan een of mee..r hoogleeraren zal worden opgedragen. Zoo zullen duidelijk worden
de invloeden die van het Germaansche recht en het Kanonieke
recht zijn uitgegaan, en hoe deze rechten op het Romeinsche
hebben ingewerkt, en op hun beurt de inwerking van het
laatstgenoemde hebben ondergaan.
Terwijl tegenwoordig het verband met het verleden slechts
hier en daar bij enkele onderdeelen aan het licht komt, doch
zonder dat de student het verleden als een samenhangend
geheel leert zien, zal dan vall dat verleden een systematisch
beeld - in hoofdzaak natuurlijk - worden gegeven, en het
historisch bewustzijn zal er bij winnen.
Als voor ons geschreven zijn de woorden die ik in een zeer
leerzaam boekje vond van prof. Litten 1): "Die heutige Jurisprudenz ist durch die juristische Richtung der Zeit in Gefahr,
im letzten Ende "unhistorisch" zu arbeiten, entweder unter
ganzlicher Ausschaltung der Rechtsgeschichte, oder nur die
Epoche bis Justinian behandelnd. Letzteres hat begriffserklarenden Wert; die. Erforschung der nachjustinianischen Zeit aber
hat solchen nicht nur haufig in verstarktem Masze, sondern
zudem noch u. U. dogmatische Bedeutung. Auf die Perioden von
Justinian bis zurn Inkrafttreten des Biirgerlichen Gesetzbuches,
gilt es daher in verstarktem Masze den Blick zu lenken."
Verkrijgt men met deze door mij verdedigde groepeering der
1) Romisches Recht und Pandekten-recht in Forschung und Unterricht.
Berlijn 1907, bI. 26.
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leerstof, behalve een beter verstand van ons tegenwoordig
burgerlijk recht, het resultaat dat van het Romeinsche recht
voor later meer bewaard blijft, dit laatste zal evenzeer het geval
zijn met de Economie, wanneer ook dit leervak bij de doctoraalstudie wordt gevoegd en tot een cursus van twee jaren wordt
gemaakt. Verzwaring der exameneischen behoeft hiervan geenszins het gevolg te zijn; zoo noodig zou ik dit Yak zoo omschreven willen zien dat de hoogleeraar in de Staathuishoudkunde verhinderd wordt zijn Yak ten koste der overige studie
te veel op den voorgrond te schuiven. Een tweejarige cursus
evenwel, en op rijperen leeftijd en met meerder ontwikkeling,
belooft veel meer vruchten dan onze tegenwoordige examendressuur gedurende hoogstens enkele maanden van pas aankomende jonge menschen, bij wie voorts iedere uitwendige
prikkel omde eenmaalaangevangen studie voorttezetten ontbreekt,
Zoo zou dus in mijn stelsel de jurist in zijn eerste jaar - behalve met de Encyclopaedie, die natuurlijk als algemeene inleiding
onmisbaar is - alleen kennis maken met ons hedendaagsch
Burgerlijk recht, waarvan hij tn ieen jaar de hoofdbeginselen
zeker niet met meer moeite zal kunnen leeren dan thans die

van het Romeinsche recht. Het heeft intusschen zijn bezwaren
zlch in dit eerste jaar tot dit eene hoofdvak te beperken. Verscheidenheid van spijs doet eten; en bewaart men te veel vcor
het doctoraal, dan zou daar het menu overvoerd raken. Niets
verhindert evenwel om ook met een der andere hoofdvakken
terstond een aanvang te maken.
Zeer goed zou aan het gymnasiaal onderwijs in de geschiedenis
aansluiten eencollege overonzeStaatsinstellingen. Op een degelijke
kennis onzer constitutie in het algemeen kan dan later worden
voortgebouwd, en men vermijdt het bezwaar van thans dat de'
candidaat in de rechten, naast zijn zeer omvangrijke studien in het
burgerlijk recht, zijn krachten moet wijden aan een Yak zoo
veelzijdig als het staatsrecht. Ik zal niet verdedigen dat men
alle onderdeelen even goed moet kennen; detailstudie leidt ook
hier te veel tot overbelasting van het geheugen; maar normaal
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schijnt het mij, en passend in den hierboven gevolgden gedachtengang, wanneer de student begint met de hoofdlijnen van ons
huidig staatsrecht, en later van het gemeenterecht de hoofdbeginselen leert kennen en het staatsrecht zelf meer van zijn
wetenschappelijken kant gaat beschouwen.
Wil men het staatsrecht geheel bewaren voor de doctoraalstudie, dan zou men v66r het candidaats met strafrecht
kunnen beginnen. Dit heeft weer andere voordeelen. Terwijl
toch het burgerlijk recht herhaaldelijk in aanraking brengt met
gevallen en figuren, die het den beginneling niet altijd even
gemakkelijk is zich duidelijk voor oogen te stellen, terwijl
bovendien in het burgerlijke recht de meest uiteenloopende
vraagstukken veel nauwer verband houden en in elkander
ingrijpen dan men zich vaak voorstelt, en degelijke studie dUB
heel wat inspanning van het abstraheerend vermogen vordert,
is dit alles met het strafrecht anders, al zal ik niet beweren
dat het dieper doordringen in de beginselen niet ook daar voor
moeilijke vraagstukken plaatst. Want dit neemt niet weg, dat
toeh in het strafrecht vele vragen meer op zich zelf staan, van
beperkter afmetingen zijn, en bij het werkelijke leven aansluiten
op een wijze, die toelaat haar belang aan iedereen terstond
duidelijk te maken. Daderschap en medeplichtigheid, opzet
en schuld, strafbare poging, voorbedachte raad, verduistering
en diefstal, al deze punten kunnen worden ontwikkeld aan de
hand van gevallen uit de praktijk, die den student spoediger
het belang doen voelen van wetenschappelijke besehouwing
en theorie, waarvan het gewicht op andere terreinen van
zijn studie niet zoo onmiddellijk is te voelen. Ook omdat de
gevallen, waaraan de theorieen getoetst moeten worden, zich
gemakkelijk laten denken en wijzigen, wordt de verbeelding
eerder aan het werk gezet, de toehoorder spoediger tot aetief
meewerken geprikkeld; en hem door het opnemen heen tot
zelfstandig denken te krijgen is toch een der voornaamste
doeleinden van het aeademisch onderwijs.
Deze redenen wogen bij mij aanvankelijk dan ook zoo sterk,
dat ik meende aan een inleiding tot het strafrecht v66r het
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candidaats-examen naast de ontwikkeling van de grondbeginselen van het burgerlijk recht een plaats te moeten geven.
Wanneer ik evenwel bij nadere overweging die plaats aan het
staatsrecht zou willen zien toegekend, dan is dit op grond van
den omvang van dit yak dat, ook zonder dat de stof wordt uitgebreid, meer tot zijn recht komt en beter bezinkt, wanneer het
gedurende den gansehen academietijd de aandacht bezig houdt,
terwiji voor het strafrecht een tweejarige studie ruimsehoots
voldoende is.
Ik meen in het bovenstaande genoegzaam te hebben aangetoond dat het tegenwoordig leerplan allerminst beantwoordt
aan de behoefte, en hoe het zoo kan worden gewijzigd dat de
reehtsstudie vormt een systematisch, gesloten geheel, hetwelk
waarborgen geeft dat de op elk der onderdeelen aangewende
energie ook vruchten drage voor het latere leven. Ik aeht dit
doel bereikbaar door het hedendaagsche reeht in zijn beide
groote onderdeelen van publiek- en privaatreeht te maken tot
begin- zoowel als eindpunt van de opleiding, aan het Romeinsche
recht toe te kennen de rol die het voor de bereiking van het
hoofddoel -

kennis van ons hedendaagsch privaatrecht -

van

nature toekomt, waaruit ik voor mij niet schroom de eonsequentie
te trekken, dat het voor hen , die zich aan het pubhekrecht
willen wijden niet onder de verpliehte vakken behoort te worden
opgenomen. Aan de staathuishoudkunde zoude ik eene haar
meer waardige plaats willen verzekeren. En dit alles aeht ik
bereikbaar zonder dat de studietijd verlengd of de exameneischen
verzwaard behoeven te worden.
Volkomen ben ik mij bewust dat ik mijn onderwerp geenszins
heb uitgeput. De eisch dat ieder, die als ad vocaat wil optreden
of een ambt wil bekleeden waarvoor een zekere juridische
ontwikkeling noodig is, den doctorstitel moet bezitten, heeft aan
de reehtsstudie onnoemlijk veel kwaad gedaan. Men kan voor
zijn vak zeer gesehikt z\jn zonder nog wetenschappelijk te zijn
aangelegd; de reehtsgeleerde faculteiten hebben dit ook ingezien
en begrepen dat het niet aangaat aan mensehen, enkel omdat
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zij voor de wetenschap niet geschapen zijn, de toekomst af te
snijden door het stellen van eischen, waaraan aIleen wetenschappelijk aangelegde naturen kunnen voldoen. Doch het
gevolg hiervan is noodzakelijk geweest, dat het peil allengs
is gaan dalen, zoodat men is moeten komen tot de "promotie
op stellingen"; en Treub zeide scherp maar niet onverdiend
in zijn boven aangehaalde rede: "de verleening van een
wetenschappelijken graad na zoo'n onwaardige vertooning (is)
niet anders dan prostitutie van dien graad",
Ik ben echter door mijn bestek gedwongen dit vraagstuk te
laten rusten, evenzeer als de vraag, of het niet wenschelijk
zou zijn het doctoraal-examen - of hoe men het laatste
universitair examen ook zou willen noemen - zoo in te richten,
dat de gelegenheid werd opengesteld om, in verband met de
richting, die men wil inslaan, nog in bijzondere vakken examen
af te leggen, zooals bijv. voor aanstaande rechters daarvoor de
medicina forensis en de psychiatrie in aanmerking zouden
kunnen komen; en waarbij men dan het examen in dergelijke
bijkomende vakken als een voorwaarde voor benoembaarheid
zou kunnen stellen, of - wat mij eerder zou toelachen - het
meer als aanbeveling, maar dan ook, ceteris paribus, als
beslissende aanbeveling zou kunnen laten gelden.
Deze vragen, van hoeveel gewicht ook, zijn voor het punt
dat ik meer bepaald op den voorgrond bedoelde te plaatsen,
niet zoo belangrijk, omdat het mij voorkomt dat hare beantwoording van geen of weinig invloed kan zijn op de stelling
die ik heb trachten te verdedigen.
Doch ik kan een algemeen gezichtspunt niet onbesproken
laten, omdat dit ten nauwste samenhangt met de academische
opleiding zooals ik haar gaarne zag: ik bedoel de wijze, waarop
aan onze universiteiten de studie wordt en moet worden opgevat.
Even gedesorganiseerd als het leerplan, is de studie zelve.
Ik ontken niet dat er uitzonderingen zijn en dat de besten
onder de studenten in een min of meer bevoorrechte positie
verkeeren, doch ik overdrijf niet, wanneer ik zeg dat als regel,
mede wellicht door de groote opeenhooping van juristen,
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tusschen hoogleeraren en studenten nagenoeg geen persoonlijke
aanraking bestaat, en iedere toch zoo hoognoodige leiding bij
-de studie ontbreekt.
De student is blj die studie geheel san zijn lot overgelaten.
'Op de colleges hoort hij weI wetenschap; doch hoe h\j een
boek moet hanteeren, hoe h~j ballast van nuttige kennis moet
leeren onderscheiden, hoe hij een keuze moet doen tusschen de
boeken waaruit hij die kennis moet opdiepen, hoe hij zich in
onze wetten moet inwerken, dat alles blijft voor hem verborgen.
Hoe weinigen kennen bijv. de voordeelen van goed excer.peeren, van systematisch werken, van concentratie; van hoeveel
waarde zou het den student zijn, indien de hoogleeraar nu en
-dan eens afzonderlijk bij dergelijke schijnbaar onbeteekenende
-dingen stil stond, en duidelijk maakte hoe men werken moet.
Uit de onbevredigde behoefte aan leiding is het repetitorstelsel
"ontstaan, die welhaast onuitroeibare kanker in de academische
vorming van den jurist. Van de halve geleerdheid, welke deze
hierdoor opdoet, geeft Stintzing een juist beeld, wanneer hij
zegt: "Der durchschlagende Charakter ... liegt darin, dass sie
nicht auf wissenschaftliches Verstandnis, sondern auf Erfassung
·des Positiven mit dem Gedachtnis: nicht auf das Begreifen des
inneren Zusammenhanges, sondern auf die Einpragung der
ausserlichen Unterscheidungen; nicht auf die Erkenntnis des
Wesens der Rechtsinstitute, sondern auf die Erlernung ihrer
'formalen Erscheinung hinarbeitet". 1) Onbewust wordt die africhterij niet zelden in de hand gewerkt door de hoogleeraren
zelf. Ik heb studenten gekend, en werkelijk niet van de
slechtsten, die, doordat de hoogleeraar wat lang bij de zegelwet stilstond of bij de termijnen, waarvan onze wetten wemelen,
zijn t~jd vermorste met het van buiten leeren van de gevallen,
waarin voor verschillende acten een zegel mocht worden gebezigd, met welke termijnen moest worden gedagvaard enz.
1) Geschichte der populsren Literatur, geciteerd bij Litten, Rom. Recht
und Pandekten-Recht bIz. 40. Dat Stintzing hier niet op repetitoren-africhting het oog heeft, is natuurlijk onverschillig; halve geleerdheid vertoont
.altijd dezelfde kenmerken.
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terwijl een enkele opmerking voldoende ware geweest om den
ongelukkigen patient uit den waan te helpen, alsof men dergelijken
onzin voor een examen zou moeten kennen. Anderen heb ik
ontmoet, die Buys en Oppenheim, Asser en Molengraaff, Simons
en Van Hamel met Faure en weet ik wat hadden doorgelezen,
naar zij mij oprecht verzekerden, omdat zij meenden dat een
dergelijke snel- en veeleterij voor een behoorIijk doctoraal
noodig was, maar die daardoor weI van veel quaesties gehoord
hadden, doch nooit zelfstandig in een wet waren doorgedrongen,
en natuurIijk evenmin den tijd hadden gehad om die massa
geleerdheid te ordenen en te verwerken.
Men kan moeilijk anders dan van harte toejuichen de pogingen,
die thans in het werk worden gesteld om door de inrichting
van juridische leeszalen of laboratoria, in den trant der Duitsche
Seminari een nauwer contact tusschen den student en zijn
leermeester in het leven te roepen. Wanneer deze instellingen
met verstand worden geleid en zij niet te omvangrijk
worden, waardoor de voordeelen der persoonlijke aanraking
weder zouden verloren gaan, kunnen zij van groot nut zijn,
en zullen de groote toewijding en' opoffering, die zij zonder
twijfel van den hoogleeraar eischen, even zeker goede vruchten
dragen.
Onder de beste vruchten zou ik rekenen, wanneer de student
leerde inzien, dat het op verzameling van detail-kennis niet
aankomt. Geheel onderschrijf ik de woorden van Litten 1):
Uns aber will bedunken, es solle der Unive1'sitats-unterricht.....
bestrebt sein, uberall in gesicherter Methode diejenigen Bestandteile herauszuarbeiten, welche von prinzipieller Bedeutung und
daher fur Wert und Richtung jeder spateren Einzeluntersuchung
entscheidend sind. Wird so dem Studierenden auf wissenschaftlichem Grunde eine scharf umrissene Skizze gegeben, so mag
man deren Ausfuhrung ins minutiose Detail getrost eigenem
Streb en und praktischer Uebung belassen."
Wellicht kon door met kracht in deze richting te werken
1) t· a. p.

u, 29.
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tevens bereikt worden, dat eindelijk eens ook die studenten,
wien het niet onverschillig is of zij een jaar langer of korter
aan de Universiteit vertoeven, een deel van hun tijd aan de
vrije studie kunnen geven. Dit is thans onmogelijk. Wie
conscientieus werkt en op tijd zijn examen wil doen, is ge-·
dwongen zich te bepalen tot de stof die op het examen ter
sprake zal komen. Dank zij de opvoering van het doctoraal,
waarvoor zij, die zich niet willen laten "klaarstoomen", al hun
krachten noodig hebben, is het niet mogelijk aan geschiedenis
- hoe onmisbaar ook voor den jurist - logica of philosophie
ook maar eenige aandacht te wijden; en toch heeft die kennis,
welke uit zuivere belangstelling en liefde voor de wetenschap
is geboren en uit vrije beweging is verworven, oneindig hooger
waardij dan wat in voorgeschreven dagtaak werd verricht.
Maar bovenal vergete de Universiteit niet dat zij, zooals zij
zich ten onzent ontwikkeld heeft, al te zeer en uitsluitend
onderwijsinstelling is, enkel gericht op de verzameling van
kennis, systematische kennis naar wij hopen, doch ook niets
meer. En daarin schuilt een zeer ernstig gevaar.
Kennis is nuttig, onmisbaar zelfs, maar zij is toch maar een
deel van wat de man noodig heeft op zijn levensweg. De
kennis is uitwendig en laat het binnenste van den mensch
onaangeroerd, tenzij zij hem bederft. Men zegt: kennis is
macht, zeker! 1) Maar is ze een zwaard, dan zij ook de
kracht van den arm, die het zwaaien moet, geevenredigd aan
de grootte van het wapen, of het zal zijn drager verwonden.
Kennis bekwaamt slechts onvolledig voor den strijd, dien ook de
jurist, ja juist de jurist, heeft te strijden tegen onrecht en
verdrukking.
Hooger dan de man van kennis staat de man van karakter,
en grooter is de behoefte die de samenleving aan dezulken
heeft. F. W. Forster schr~jft in zijn uitnemend werk over
"Lebensfiihrung: 2) "Das Wort "Berufsbildung" bedeutet fur die
1) Bulwer heeft overigens in My Novel de holheid van dien klank op
aardige wijze inhet licht gesteld; zie vooral Book IV' Ch. XIX en XX.
2) Uitgave 1912 bI. ios v.
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meisten Menschen nurdie technische oder wissenschaftliche
Schulung fur ihre kiinftige Lebensarbeit. Dass gerade fur den
tieferen Erfolg im Berufsleben die Charakterkrafte eines
Menschen oft weit entscheidender sind als sein Wissen und
Konnen, ja dass den beruflichen Fertigkeiten und Kentnissen
erst durch ein hochentwickeltes Gewissen die rechte Anwendung
gesichert wird - daran wird leider viel zu wenig gedacht.
Wie viele Menschen gehen im Berufsleben zu grunde, nicht,
weil sie zu wenig gelernt haben, sondern weil ihnen die
elementarste Menschenbehandlung fehlt, weil sie keine Selbstbeherrschung, keine konsequente Ordnung, keine Pttnktlichkeit,
keine Vertragstreue im geschriebenen und ungeschriebenen
Sinne kennen, weil sie weder zu gehorchen noch zu befehlen
wissen, und endlich weil ihnen nie recht klar geworden ist,
dass und warum leszten Endes Ehrlichkeit doch die beste
Politik ist".
En von Bezzel geeft treffend juist aan waarin het geheim
der kracht van den man van karakter schuilt, wanneer hij
schrijft: 1) "Charaktere, die fur eine grosse Idee ihr Ich einzusetzen gelernt haben, sind eben durch diese einem Hochsten
alles unterordnende und dem Streben nach ihm alles, auch das
scheinbar Divergenteste einordnende Beharrlichkeit Herr tiber
die Gegensatzlichkeiten, welche andere zu zerreissen und das
Leben in ein gebrochenes zu verderben drohen",
Meer dan kennis heeft de mensch noodig zelfkennis, vastheid van zin, zelfvertrouwen, moed, offervaardigheid, onverschilligheid voor het qu'en dira-t-on, rechtvaardigheid, liefde.
Sterk.e menschen, rotsen, heroes zou Carlyle zeggen, die zijn
het door wie de wereld moet en wil beheerscht worden, doch
wie bekommert er zich om die zedelijke krachten in den
mensch wakker te roepen?
De Universiteit als onderwijsinstelling zeker niet; doch wat
zij niet vermag, houde zij in ieder geval niet tegen. Buiten
1) Von Bezzel, Tertullian, in Moderne Irrtiimer im Spiegel der Geschichte,
Bilder aus der Geschichte des Kampfes der religiosen Richtungen, uitgegeven
door Laible, Leipzig 1912, bI. 51.
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het eigenlijk onderwijs zijn er factoren, die ontwikkeling
kunnen geven aan die zedelijke eigenschappen, welke noodig
zijn in wie in staat en maatschappij als leiders moeten optreden.
Want in de verschillende vormen, die de omgang onder
de studenten heeft aangenomen, vindt de jonge man gelegenheid zich te oefenen in het pal staan voor eigen meening trots
spot en verguizing, in toewijding aan wat groot en edel is;
in dien omgang kan hij leeren, hoe noodzakelijk het is elkander
ook bij aIle verschil van meening te leeren verdragen, en hoe
het niet aankomt op doordrijven van eigen inzicht maar op het
zoeken van wat naar mogelijkheid allen bevredigen kan; daar
kan hij reeds begrijpen de noodzakelijkheid van eenheid in
Ievensbeginsel, die ons in het openbare leven het plegen van
handelingen verbiedt, waarvoor wij in het particuliere leven
ons zouden schamen.
Moge de Universiteit dit alles bedenken, opdat zij niet, in
eenzijdige opdrijving van kennis, die andere en betere krachten
in het opkomend geslacht verhindere tot ontwikkeling te
komen, doch veeleer naar middelen zoeke om mede in die
richting bevorderlijk te zijn aan de hoogste belangen van
ons yolk.

Tomy Fallot.
DOOR

Dr. J. R. SLOTEMAKER DE BRUINE.

Reeds een vluchtige blik op het schema der christelijk-sociale
heweging in Frankrijk 1) doet zion, van hoe groote beteekenis Tomy
Fallot is geweest. Maar nader toezien maakt de bestudeering nog
belangwekkender en prikkelt de belangstelling in hooge mate. Want
hier is een man, die in 1886 den stoot gaf tot het ontstaan der beweging en die haar sindsdien heeft gesteund met al zijn krachten,
om haar in 1893 plotseling op het onverwachtst te verlaten! Wat
mag de oorzaak zijn geweest? En hier is een man, die van zijn terugtreden openlijk rekenschap geeft in geschrifte, maar in denzelfden tiid, [a in hetzelfde geschrift een uitvoerige schets geeft van
wat het christelijk-sociaal streven wil en willen moet. Wat beduidt
dan zijn terugtred?
Natuurlijk is het meest belangwekkende aan dezen man niet dit
ietwat verrassende en op het eerste gezicht onverklaarbare gedrag.
\r an veel meer beteekenis is wat hij heeft geschreven en gedaan voor
de sociale beweging. Maar het een en het ander tezamen wettigt een
aparte studie, gewijd aan zijn persoon. En om het een zoowel als
om het ander laat zich van zulk een studie nieuw inzicht verwachten
in de vragen en bedoelingen en bezwaren van den socialen arbeid.
Door de vernieuwde uitgave 2) van de meeste zijner geschriften 8)
1) Zie Siemmen des Tfjds, III bIz. 618 v.
:&) Bij Pischbacher te Parijs verscheen in 1908 zijn La religion de la
Solidarite en in 1911 zijn Christianisme Social. Het zijn beide bundeIs,
waarin verschillende stukken zijn samengebracht. In 1905 is bij Dueros
te Valence verschenen zijn studie Les fraternites de demain. Zijn werk
Qu'est ce qu'une eglise? Fisehbacher, Parijs 1897, is reeds lang uitverkocht;
ik kon het raadplegen door de vriendelijke bemiddeling van Ds. A.
Pijnacker Hordijk te Nijmegen; het is eenigszins verouderd, omdat het
geschreven is v66r de scheidingswet van 1905 en de principieele lijnen
zijn vrijwel terug te vinden in zijn bovengenoemd Fraternites.
3) In de nieuw verschenen bundels is niet opgenomen zijn lezing uit
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is onlangs deze studie zeer vergemakkelijkt. 1) Aan de hand van
het daar gevondene trachten nu de volgende bladzijden den man te
teekenen, wiens naam over het Fransche Protestantisme blijft
zweven als een ideaal en een aansporing en wiens werk door de
"Fallotanen" wordt voortgezet. 2)
Hii is in 1844 geboren te Fouday in de Vogezen,
Dat zegt reeds iets voor zijn toekomst. Want het beteekent, dat
hij geboren is in de streek, waar Oberlin 3) zoo lange jaren had gewerkt, achttien jaar na diens dood. De herinnering was er nog
versch, zijn gestalte leefde nog onder zijn menschen. En het is geen
wonder, dat het indrukkelijk gemoed van Fallot hier eerste indrukken ontving, die niet weer uitslijten zouden.
Nadat hij aanvankelijk was opgeleid voor een industrieele loopbaan, ging hij over tot de studie der theologie en werd hij in 1872
predikant te Wildersbach in Ban-de-Ia-Roche, dat is: vlak naast
de gemeente, waar Oberlin had gewerkt en geworsteld. Natuurliik
werd aldus Oberlin zijn ideaal in nog sterker mate, gelijk bliikt uit
de geheele opvatting van ziin predikambt, maar ook reeds uit zijn
geschriften. Aan Oberlin heeft hij een afzonderlijke studie gewijd..4)
En als hij jaren later verklaart, waarom hij zoo sociaal gevoelt,
schrijft hij: "Ik ben een kind van Ban-de-Ia-Roche en ben opgegroeid onder den lichtglans van Oberlins figuur. Deze ziener, die
den nacht doorbracht in gebeden en die dell materieelen toestand
het jaar 1879 over Le Protesiantisme et l'emancipaiion de la classe ouuriere
en zijn preeken uit het jaar 1880 ov~r L'oraison dominicale. Deze heb
ik niet kunnen raadplegen.
1) Enkele bijzonderheden dank ik aan M. BOEGNER, La vie et la pensee
de T. Fallot; la preparation (1844-1872), Parijs, Fischbacher 1914; dat,
hoewel eindigende bij den aanvang van Fallot's openbare werk, toch in
een "inleiding" van 53 blz, daarover eenige zeer belangrijke aanwijzingen
geeft.

2) In Le christianisme social, 1913, p. 368, spreekt E. GOUNELLE van "les
jeunes fallotistes".
3) Over Oberlin zie Siemmen des Ttjds, III, blz, 612 v.v,
4) Namelijk in de Dictionaire de pedagogie et d'instruction primaire.
Paris, Hachette 1887, II p. 2127-2132.
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van mijn geboorteland herschapen heeft".') Toch stond in den tijd,
dat hij te Wildersbach arbeidde, in zijn werk de individueele zijde
van het Evangelie nog biina uitsluitend op den voorgrond.
Zijn arbeid aldaar eindigde tengevolge van een gebeurtenis, die
Fallot's geestelijke opvatting van zijn ambt in een zeer helder licht
plaatst. Hem werd door de regeering opgedragen, elken Zondag
met een vast formulier te bidden voor den keizer van Duitschland.
Fallot antwoordde, dat hii dikwijls in het openbaar bad voor de
overheid, ook voor den keizer; maar dat hij weigerde, van de
wereldlijke overheid bevelen te ontvangen omtrent den inhoud en
de bewoordingen van zijn gebeden, aangezien ide overheid omtrent de vervulling van het predikambt niet te bevelen heeft. Hij
moest toen zijn ambt laten varen. Dat was tegen het einde van
1875. In diezelfde dagen werd hij naar Parijs beroepen bij de gemeente der Vrije Kerken aldaar, aan de Ghapelle du Nord. Hij nam
het beroep aan en heeft daar dertien jaren gearbeid, totdat hij in
1889 om gezondheidsredenen zijn ambt moest neerleggen. Zich
nu vrij voelende van allen staatsband. Maar diep teleurgesteld
door de geestelijke gesteldheid van dezen kring. Hij verwachtte er
frisch geestelijk leven en vond er dorre geesteloosheid, getwist
over bijzaken, volslagen gemis aan gevoel, wat geestelijk bezit aan
consequenties moet medebrengen voor het kerkelijk en maatschappeliik leven. Met een teleurstelling zoo diep, dat hij in zware
twijfelingen geraakte en op den rand van ongeloof en anarchisme
voortging. In die dagen heeft zijn diepe sociale gevoel hem voor
geestelijken ondergang bewaard. Ziin jaren, te Pariis doorgebracht, ziin overigens jaren van groote werkzaamheid geweest.
Ongeveer de helft van zijn geschriften dagteekent uit dezen tiid.
In 1882 stichtte hij een vereeniging 2) tot het verleenen van onderlinge hulp en tot het bestudeeren van sociale vragen. Leden waren
mannen, vrouwen en kinderen uit den arbeidenden stand. Onder
de zinspreuk "Een voor allen - allen voor een" steunden de
leden elkaar in geval van ziekte of ongeluk, ook bij het onder1) In Ohristianisme social, p. 244.
2) De "Societe d'aide fraternelle et d'etudes sociales".
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vinden van onrechtvaardige sociale bejegening. En men hield geregeld samenkomsten, om er te studeeren en over sociale vragen
onderling te debatteeren. Later, in 1886, stichtte hij in ziin gemeente een "broederschap". 1)
Een brief van Fallot uit 1886 gaf den stoot tot de oprichting twee
jaar later van de "Association", de Protestantsche sociale studieclub 2), waarvan hij aanstonds voorzitter werd. En langen tijd was
hij de gewaardeerde secretaris-generaal van den neutralen "Bond
tot verhooging van het zedelijk bewustzijn" 8), waarin hij dUB met
mannen en vrouwen met en zonder godsdienstige overtuiging, van
de meest verscheidene godsdienstige overtuiging, geregeld samenwerkte voor de zedelijke verheffing van Frankrijk. Hij achtte dat
langen tiid mogeliik en vruchtbaar, terwijl de Bond van zijn zijde
gaarne de hulp van dezen positieven Protestant aanvaardde.f)
Om herstel van zijn gezondheid te zoeken vestigde hij zich weldra
in het departement Drome aan de Rhone in Zuid-Oost-Frankrijk,
waar hii tot aan zijn dood gevestigd gebleven is. Hier nam hij in
1893 zijn besluit, om zich aan allen socialen arbeid te onttrekken
en schreef hii de stukken, die daarover licht verspreiden. Toen hij
zich sterker ging voelen, ondernam hij van hieruit evangelisatiearbeid zonder eenigen band met eenige kerk of gemeente. Na 1896
is hii verbonden geweest aan een paar kleine Hervormde gemeenten
in hetzelfde departement Drome. Groote ontplooiIng van werkkracht toonde hij nog eens, toen in die dagen de Zending op Madagascar zulke moeilijketilden beleefde tengevolgevan de wijze, waarop een gouverneur van dat eiland verdraagzaamheid en neutraliteit opvatte.
In 1904 stierf hii, op zestig-jarigen leeftijd.
Wat hii heeft willen zijn, valt reeds eenigszins hieruit af te leiden,
dat zijn eerste werkzaamheid tegenover een grooter publiek be1) De "societe fraternelle".
I) Zie Stemmen des Tijds, III bIz. 618.
3) De "Ligna nationale pour le relevement de la moralite publique",
4) Bij zijn. terugtreden werd hij opgevolgd weder door een predikant,
den hoven blz, 617 genoemden L. Comte, een bewijs van den invloed der
weinig talrijke Protestanten op het publieke leven in Frankrijk.
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stond in het houden van een lezing over het protestantisme en de
emancipatie van den arbeidenden stand; terwijl hij in Parijs ook
een als zeer sociaal aangeduide reeks preeken hield over het "Onze
Vader".l) 'I'weeerlei is er, dat voortdurend zich voor zijn geest..
plaatst: ter eener zijde de ongunstige toestand, waarin de arbeidersstand leeft, ter anderer zijde de noodzaak van volksvernieuwing,.
die aIleen uit geestelijke krachten zal geboren worden. Reeds also
student trouwens had hii in deze gedachtenwereld vertoefd, geliik
bliikt uit het onderwerp en den inhoud van ziin proefschrift, dat
handelde over "de armen en het ev.angelie" en waarin hij met fijn
psychologisch gevoel de. gemoedswereld der lijdenden ontleedt,
om dan te onderzoeken, wat het evangelie daartegenover te
zeggen en te vragen heeft.P)
De verbinding tusschen het materieele en het geestelijke
element vond hij zeer gelukkig aldus, dat hii de sociale kwestie
formuleerde als "de kwestie van het milieu"; hii ziet den invloed,
dien de materieele omgeving oefent op de geestelijke en zedelijke
gesteldheid. Hij is geen materialist, die uit de materie het "geesteliike" verklaart; hij is goon pietist, die om het geesteliike het materieele voorbijziet; hii is sociaal. Met andere woorden: de ziel is hem
hoofdzaak, maar hii kent terdege het belang der materieele verhoudingen [uist ook voor den toestand der zielen. S) Als omgekeerd
voor de omvorming der samenleving weder de geestelijke krachten
onmisbaar zijn, dan moeten die geestelijke krachten ook worden
gevonden en worden te werk gesteld. Het belang van de sociale
strevingen, van de houding der politieke partijen tegenover het
maatschappelijk vraagstuk, van de wijze waarop de kerken haar
taak van volks-opvoeding volbrengen, komt hier gelijkelijk aan
de orde.
Er is dus tweeerlei positieve taak. Verwerping van het materialistische, het Marxistische en het revolutionaire socialisme is onvol1) Zie booen, bIz. 1069, noot 3.
2) Zijn "these" - ik vertaal eenlgssins vrij "proefschrift" - heet Leg
pauores et l'Evangile en is uit Augustus 1872. Een uitvoerig overzicht bij
BOEGNER, a. w., p. 347-361.
S) Volgens hem zien de Pietisten altijd aIleen "1& question de I'ame";
hij ziet "la question du milieu".
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doende. Er kiemt geen zegen uit het negatieve. En positieve, krachtige, doel-bewuste sociale arbeid is onmisbaar. Daarnaast: een goede maatschappij-orde zal gedragen zijn door karakters, door enkelingen, zoodat individueele geestelijke opvoeding onmisbaar is; de
samenleving mag geen mechanisme worden en een verklaring van
het geestelijke uit de omstandigheden is verwerpelijk. Maar hiermede is de eenziidigheid niet verdedigd van hen, die altijd enkel
aan den enkeling denken, aIleen de kwestie van persoonlijke zonde
en persoonlijke genade zien; noch de ouderwetschheid van de
kerken, die voortwerken met oude, onbruikbaar geworden methoden en bij voorkeur zich verdiepen in vragen, die vragen van het
verleden zijn. Een gezonde christelijk-sociale actie onderstelt en
vergt ook andere kerken.
Wat hier met enkele Iijnen ruw is geschetst, moet nu aan de
band zijner geschriften in bijzonderheden uitgewerkt worden.
In geschiedkundige volgorde komen zij aldus ter sprake.
In October 1883 vergaderde de Synode van de vrije kerken in
Frankrijk. Fallot hield de openings-prediking en wees naar aanleiding van Ef. 4: 130p de noodzakelijkheid, dat het tot nog toe individueele christendom zich tot sociaal christendom ontplooit, om zoo
tot den vollen wasdom te komen. 1) In October 1886 richtte hij zich
per brief tot de conferentie te Alais, om uiteen te zetten van hoeveel belang voor het geestelijk leven de kwestie van de omgeving is.
T,vee jaar later op het eerste congres van de "Associatie" gaf hij
een voordracht over Protestantisme en Socialisme om uiteen te
zetten, dat de taak der Protestanten niet geeindigd is, als het socialisme door hen is verworpen, maar dat die dan pas begint. Ook in
1889 hield hij op het congres een voordracht. Door middel van
schetsen uit het herderlijk werk van een predikant toont hij de onmogelijkheid aan, dat iemand trouw herder zou wezen zonder onophoudeliik tegen sociale vragen te botsen. In Juni 1893, toen hij
het vijfde congres niet kon bijwonen am gezondheidsredenen,
schreef hij een brief, am op het verschil tusschen philantropie en
1) Ef. 4 : 13: "totdat wij allen zullen komen tot ... een volkomen man".
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socialen arbeid te wijzen en aan de noodzaak ook van dezen laatsten nadrukkelijk te herinneren. Drie maanden later, in September
1893, verschenen "Drie brieven aan een vriend", waarin hij eenvoudig en duideliik wil uiteenzetten, waarom hii aan den socialen
arbeid zich onttrekt met voortdurende bestrijding van onjuiste uitleggingen, die aan zijn daad werden gegeven. Maar aan deze brieven iseen "AanhangseI" toegevoegd, waarin hij in zeven en twintig
stellingen de onmisbaarheid van christelijk-socialen arbeid poneert.
Een uitgeschreven prijsvraag drong hem in 1896 tot het schrijven
van een studie over wezen, taak en inrichtingder kerk, waardoor
hij opzetteIijk ging Iormuleeren, wat hij reeds meermalen gedacht
had en aangeduid. Hij noemt zijn studie een hoofdstuk uit de practische theologie en geeft twee stukken: de pathologic en de therapie,
het constateeren van de kwaal en het aanwijzen van de genezing.
Een viertallezingen uit 1898 handelt over de religie der solidariteit en wijst aan, hoe uit het geloof aan God de solidariteit der
rnenschen volgt, hoe de zonde deze solidariteit verstoord heeft en
zij in het kruis van Golgotha wordt hersteld.Het jaar daarna drong
een kwestie in de Zendingswereld hem, om uiteen te zetten, hoe volkomen onmisbaar in het christendom de persoonlijke bekeering
is, maar oak, hoe zeer een prediking onvoldoende moet heeten, die
aIleen daaraan denkt. Terwiil hij in 1900, weder in een brief aan
het congres der "Associatie", zich er over beklaagt, dat zendelingen
door vooraf-gaande studie van land- en volkenkunde met hun toekomstig arbeidsterrein worden bekend gemaakt, maar de aan..
staande predikanten hun komende sociale omgeving niet vooruit
leeren kennen en er straks als vreemden staan. Eindelijk teekende
hij in 1903 zijn ideaal van de kerken, zooals zij in onzen tijd arbeiden moeten, omgezet in "broederschappen" en geworden tot vuurhaarden voor geestelijk leven en sociaal gevoel. 1)
De hoofdzaak van hetgeen Fallot beoogt, heeft hii zelf eens aldus geformuleerd: dat het protestantisme moet worden gebracht
1) Daze geschriften zijn te vinden in de boven blz, 1069, noot 2, genoemde
bundeis.
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tot de massa, opdat de massa gebracht worde tot het protestantisme. 1)
Men gevoelt, hoezeer het geestelijke hier den voorrang heeft. Het
is hem eigenliik niet te doen om het aardsche, het maatschappeliike, het stoffeliike, Vraagt hij daarvoor toch extra de aandacht,
dan is dit, omdat hij het ziet als middel; als middel, om de geesteliike krachten te remmen, als middel om de geestelijke krachten
tot ontplooiing te brengen.
Maar het geestelijke gaat hem boven al: de verheerlijking van
God, doordat Zijn Evangelie wordt gekend in de zielen, wordt beleefd in de wereld. Maar daartoe is contact tusschen Evangelie en
massa onmisbaar. En dit contact ontbreekt.
De kerken en de massa hebben twee gansch verschillende idealen.
De kerk dweept met gezag; de massa zoekt de vrijheid. Die twee
verstaan elkander niet. Als nu de massa moet kiezen, kiest zij nag
eerder de vrijheid van een anti-godsdienstig anarchisme dan het
gezag van de clericaal geleide kerk. Maar deze tegenstelling is
fataal. Het yolk wil geen cIericaIisme, zeker; maar eigenlijk wil het
ook geen athelsme; het volgt de vrij-denkers, omdat het geen beteren heeft, om te volgen. Laat het Protestantisme ontvouwd worden
voor het oog der schare als waarachtig leven met God zonder priesterbanden. En de schare zal zich keeren daarheen!
Maar dan is nag een dubbele voorwaarde te vervullen. Ter eener
zijde, dat het Evangelie onverminkt wordt gebracht. Er kan een
zekere verleiding werken, om voorloopig het kruis te verbergen, om
eerst voor een meer algemeen, meer menschelijk Evangelie de
schare te winnen. Doch dan sniidt men de kern uit het Evangelie
nit en rooft de kracht. Aan den anderen kant moet de kerk ook een
maatschappeIijk ideaal in de handen dragen en gelooven aan de
verwerkelijking van wat zij predikt; anders grijpt zij de schare niet,
althans behoudt zij die niet.
Maar dit is zeer weI bereikbaar. Laten de kerken slechts werkeliikheids-zin bezitten en dan in het volle Evangelie grijpen. Nu toeJ) Of in zijn eigen fijner Fransch: "convertir le Protestantisme au peuple
afin de. pouvoir convertir Ie peuple au Protestantisme".
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ven zij zeer dikwijis in prediking, in verdediging, in bestrijding
te midden van kwesties, die niet meer leven voor ons; doch het echte
leven kennen zij niet. En. . .. "Christus wist den prijs van een

musch",
Met dit beeld teekent Fallot zijn hedoeling: bij sommige cathedralen vindt men een preekstoel aan den buitenkant tegen den
muur. De prediker, die daar staan zou, zou dus met zijn rug staan
naar al de duistere, splinterige kwesties, die in de kerk worden verhandeld en met ziin aangezicht zou hij staan naar de markt-drukte om de kerk, naar het volle, echte leven. Helaas, niet enkel in
letterlijken zin ziin onze preekstoelen meest aangebracht aan de
binnenzij van de kerk.
En wie daar staan blijft, ziet en tast dus het leven niet. Hii heeft
geen oog voor het groote gewicht van de omgeving, den invloed
van het milieu. J a, men vraagt onophoudeliik, dat de predikant
zich bepale tot "de ziel", maar Fallot verzekert, dat hij nog nooit
een ziel ontmoet heeft, weI menschen, d.i. zielen met lichamen, midden in omstandigheden, met aanraking aan het uiterlijk leven onophoudeliik,
Enkel de ziel! En dan opent Fallot het dagboek van een predikant. Ziehier verslag van huisbezoek bij een zieken werkman, een
staker, een die Zondags werken moet, een gevallen meisje
.
Maar nergens is een ziel, overal een mensch midden in dit aardsche
leven. Deze bladziiden trillen van ontroering en schitteren van
helderheid. 1)
Hier is een zieke, ziek geworden door de atmosfeer in de werkplaats en die noch loon noch ziekengeld krijgt. Waarvan moet hij leven? De dominee heeft hem in lang niet bezocht, want hij is zelf ziek
geweest. De kranke klaagt over verwaarloozing, De predikant verdedigt zich: hij heeft door zijn ziekte niet kunnen komen. ,,0 ja",
is het bittere antwoord, "u k u n t ziek zijn"; maar deze werkman is
door zijn ziekte diep in de schuld gekomen. - Daar loopt een arbeider rand, ledig, op klaarlichten dag, Waarom hij niet werkt? "Er is
staking". En de predikant moet laten merken, hoe hii over staking
denkt; liefst oak, hoe hij over deze staking denkt. Is hier luiheid
1) Bedoeld is Chri.fltianisme social, p. 97-127.
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in het spel, revolutie-Iust, woordbreuk, strijd voor het recht? De
dominee zegt, er niets van te weten, er geen verstand van te hebben. Hij is toch predikant in een arbeiderswijk? J awel, maar hii
is er voor de zielen der menschen. . .. De zielen? Is dan ziels-zorg
denkbaar, die ter zijde laat wat levensgroot leeft voor dezen man
met een ziel?
Bezoek aan een dronkaards-gezin. De man verdrinkt alles; vrouw
en kinderen liiden gebrek. Of de dominee ook iets weet over de wet:
mag hij al het geld houden? Kan hij niet gedwongen worden tot
onderhoud van zijn gezin? Zou opname in een asyl ook mogeliik
wezen? en dat dan desnoods tegen ziin wil? De predikant weet er
niet veel van. De vrouw weet, dat het Burgerliik Wetboek dit en dat
zegt; dat schijnen toch wreede, onmenschelijke artikelen te zijn! En
zij heeft aanmerkingen op de Drankwet ook! De predikant moet
verzekeren, hierin niet thuis te ziin; trouwens, ziin ambt is, voor de
zielen, de zielen te zorgen.
Aan de pastorie wacht hem het verhaal van een meisje, dat gevallen is. Zij is natuurliik gevallen door "de zonde". Jawel; maar
bij het praten en verder praten komen toch meer kwesties aan den
dag; over de omgeving, waarin dat kind heeft geleefd, en het
atelier, waar zij heeft gewerkt; over de wetten, die bestaan op het
gebied der zedelijkheid. Nu opeens vindt de predikant zijn vrijmoedigheid terug; wetten ja; maar de wetten zijn de neerslag van wat
aan besef leeft in een yolk; dus moet er gearbeid worden aan de
enkele zielen; naarmate deze worden gewonnen, riist het volksbesef; naarmate dit riist, verbeteren de wetten van zelf! En als er nu
eens wetten ziin, die de genezing van het volksbesef juist belemmeren of verhinderen? ...
's Avonds duizelde het den predikant.
Maar Fallot zegt, dat de studie der sociale vragen toch hliikhaar
een zuiver passend en onmisbaar onderdeel is in het geheel van de
theologische studie.
Of echter zoo doende het Evangelie toch niet omringd wordt met
allerlei vreemde elementen en er straks door zal worden verdrukt,
verstikt?
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Het tegendeel is waar: een echt breed uitgevouwen Evangelie
biedt zonder eenig bijmengsel de aanknoopingspunten voor dit alles. En waar deze worden gemist, daar moet men zeggen, dat het
Evangelie verdrukt en verstikt is.
De kerken verkondigen den Christus, den Zaligmaker.
Het is absoluut noodzakelijk.
Maar het is de vraag, wat onder deze woorden wordt verstaan..
Want zij kunnen eng, eenziidig, onvolledig bedoeld zijn, zij kunnen ruim, alziidig, volkomen worden verstaan. Geschiedt het laatste, dan is met deze woorden alles gegeven, wat noodig is.
Daar is de "zaligheid". Wat beduidt zij en waar is zij te vinden?
Zij heeft niet enkel betrekking op de ziel noch enkel op den hemel;
maar het heil, dat uit Christus' redden stamt, bestrijkt aarde en
hemel beide, werkt naar de maatschappelijke zijde evengoed als
naar de intiem-geestelijke ziide. Doch hoe dikwijls teekenen de
kerken de "zaligheid" en het "zalig-worden" en den "Zaligmaker"
zoo breed!? 1)
Deze Zaligmaker is Christus.
Natuurlijk. Gode zij dank.
Maar is er niets meer te zeggen? Als de kerken Hem noemen, en
prediken en teekenen, Hem aIleen, dan brengen zii het gansche
Evangelie niet! Want deze Christus voert tot den Vader. En wie
vergeet, dit te zien en het in ziin consequenties te laten werken, die
verliest de perspectieven.
Welke perspectieven?
Ziehier eeneerste groep.
Het Vaderschap Gods wordt niet ontkend in de kerken, natuurlijk
niet; integendeel wordt het er beleden en gepredikt. Maar in het
1) Fallot spreekt natuurlijk over "saIut", het ceuvre du saIut, enz. Maar
het blijkt uit zijn uiteenzetting, dat dit woord in Frankrijk al even bekrompen opvattingen kweekt als het woord "zaligheid" in onze Statenvertaling. Welk letterkundige geeft ons eens een onderzoek naar de
herkomst van dat woord, naar zijn beteekenis in 1637 en naar de verkleuring van zijn beteekenis sinds dien; waardoor thans het begrip "hemeI"
onmiddellijk gekoppeld wordt aan het begrip "zalig", hoe onvolledig dit
ook is en hoe weinig ook in overeenstemming met het woord in de grondtaal, waarschijnlijk tevens met de bedoeling der vertalers?
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zniddelpunt staat het niet; het gaat schuil achter de verkondiging
van den Christus als Heiland.
Laat nu echter die verkondiging geregeld vele jaren door biina
uitsluitend in de gemeente klinken, dan is tweeerlei onvermiideliik:
.het kweeken van een beperkten blik en het kweeken van een denken,
waarbij de eigen persoon in het middelpunt staat. Ret is te doen om
redding, om ontkoming aan het verderf, om behoudenis der ziel;
daarom eerst, daarom vooral, daarom eigenliik aIleen. Het wordt
nu zulk een kleine wereld, die wereId, waarvoor de diepste belangstelling wordt gevraagd; het overstelpend vele daar buiten is dan
de belangstelling nauwlijks waardig, Hier is de beperktheid, die
door de Christus-verkondiging gekweekt wordt. En het is te doen
om uwe redding, om UW ontkoming aan het verderf, om behoudenis van uwe ziel: gij, gij staat altoos in het middelpunt. En de
anderen zijn biizaak. En God is biizaak, Gii, gij ziit het! Hier is het
.ego-centrische, dat door de Christus-verkondiging wordt gekweekt.
Maar laat de Vader worden verkondigd; laat er aIle nadruk op
vallen, dat wij door Christus tot den Vader worden gebracht. Wat
.dan? Dan blijft al het goede, dat zooeven is genoemd; dan blijft
-dat als zeker onmisbaar: behoud is noodig, UW behoud is noodig.
Maar tegelijk wordt de blik zoo wonderlijk verwijd. Want wij komen tot den Vader. Dat is: tot Hem, die aller dingen Schepper is
'en in alles verheerlijkt moet worden; tot Hem, om Wien alles beIangrijk is, alles en niet aIleen de eigen ziel. De Vader, dat is: het
kind-zijn van Hem en dus een wezen zijn van oneindige waardij,
zoodat om den Vader nooit de enkeling zaI worden opgeofferd aan
:de gemeenschap. Maar de Vader, dat is ook: het broeder-zijn van
anderen, zoodat de bekommering om anderen ontwaakt, zoodat de
blik al wijder grijpt en al meerderen omvademt. En de Vader, dat
is: gezag, immers gebondenheid aan Hem, doch tevens vriihoid,
immers gebondenheid enkel aan Hem; derhalve het zuiver midden
tusschon den dwang en de bandeloosheid.
Hier ziin sociale perspectieven van de grootste beduidenis, die
boog uitvoeren boven hetgeen meestentijds in het Evangelie wordt
vernomen en den blik veel ruimer maken dan het meestal door het
Evangelie geschiedt.
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Ziehier nog een tweede groep van perspectieven.
De maatschappij was aanvankelijk communistisch geschikt; d.e
gemeenschap was alles, de enkeling niets, Toen beurde zich almee.r
een individualistische maatschappij naar boven, waarin de enkeling geldt en de gemeenschap wordt veronachtzaamd. Noch het
een noch het ander bevredigt ons. Maar wat dan weI ons zou bevredigen, dat is in het Evangelie reeds voor eeuwen geschonken:
het is de solidaire opvatting van de menschen-samenieving; het is
het zich een voelen met elkander, waardoor de enkeling niet wordt
vertreden en de gemeenschap niet wordt ontbonden. Het is "universalistisch individualisme". Het is de solidariteit, die uit de broederschap volgt, die uit Gods Vaderschap stamt.
De oude kerk was te eenzijdig individualistisch. De Middeleeuwen
dachten feodaal en Iegerden om den enkeling de bescherming van
de gemeenschap, maar kweekten de enkelen niet tot eigen zelfstandigheid Ope In de Reformatie en de Revolutie verrees weder de
hegeerte, om de enkelen vrij te maken, vrij immers van kerkgezag
en staatsgezag. De zegen daarin gelegen wordt aIleen bewaard en
het gevaar daarin dreigend aIleen bezworen, wanneer nu de vrije
enkelen zeer nauw worden gebonden aan God en de individueelgevoelenden tegeliik zeer solidair zullen voelen.
Het een en het ander woont in het Vaderschap Gods.
De rampzalige solidariteit is er reeds; de solidariteit van zonden
en van rampen; zij werkt aldoor en spreidt onophoudeliik ellende
door het menschengeslacht. Maar het Evangelie wil de lichtende
solidariteit daarneven, daardoor, daartegen kweeken; de solidariteit van dien Christus, die zich met ons heeft een gemaakt,
dragonde anderer leed, dragende anderer vloek, zich gevend voor
anderen ten offer; de solidariteit van Golgotha, die niet samenbindt door gezamenIijk belang, door gezamenlijkenhaat, maar door
liefde.
Weder zijn hier sociale perspectieven van den wijdsten omvang,
geopend door het Evangelie, zoo aanstonds het maar v 0 I verkondigd wordt en beleefd.
Maar zoo opgevat vormt nu het sociale ook geen tegenstelling
68
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met het intie-ne ell het geesteIijke! Integendeel is het intiem-geestelijke nu onmisbaar voor dit sociale.
Want de diepste oorzaak van het leed is de zonde. Niet zoo gedacht in een piinlijke oppervlakkigheid, dat ieder los stuk leed gevolg is van een los stuk zonde en dus voor de wegneming van
ieder stuk leed de overwinning van zonde, dus wedergeboorte en
bekeering van een persoon de eenig-mogeliike, eenig-helpende en
geheel-voldoende weg zou zijn. Maar weI zoo, dat de wereld van het
lijden er is, doordat de wereld der zonde cr is.
Maar dan is leed ook noodig, zoolang er zonde is. Dan is het
leed een inperking, een rem. Dan zou een zondige, maar leedlooze aarde een hel ziin en geen hemel, omdat de breidel ontbreken zou. En dan moet voor echte, diepe betering ook inderdaad de
persoonliike verlossing intreden, doordat de enkele in Christus
tot den Vader komt.
AIleen het intiem-geestelijke kan dat zielsbezit verschaffen,
waardoor iemand een .Jicht" is in de wereld en een "zuurdeesem"
in de samenleving. Evenzeer als het geestelijke zijn sociale consequenties moet brengen, moet het sociale een geestelijken achtergrond hebben en geesteliike drijfveeren en geestelijken inhoud, zal
niet straks de geheeJe maatschappelijke beweging hoI zijn en opgaan in de stof.
AIleen het intiem-geesteliike doet wezenlijkheid zijn wat onmisbare voorwaarde is voor gezegenden socialen arbeid. Een voorbeeId: desociale arheid streeft stoffelijken vooruitgang na, maar
aIleen als middel oru te komen tot hooger zedelijk-geestelijke ontplooiing. W ordt de stoffelijke vooruitgang op zichzelf als doel gezien, wordt bezit nageiaagd om het bezit, dan dalen wij zedelijk en
geestelijk, ook al stijgen wij in sociaal opzicht. Een ander voorbeeld. Echte solidariteit in de bedrijfsregeling, medezeggenschap
en medebezit, is slechts mogeliik als de arbeiderswereld beschikt
over hooge karakter-eigenschappen en groote zedelijke kracht.
AIleen het intiern-geestelijke kweekt de persoonlijkheden, die
onmisbaar zijn. Die onmisbaar ziin zullen in den dag, die de volkomen nieuwe wereld zal aanschouwen, waarnaar wij op weg zijn,
doch die onbestaanbaar is zonder echt nieuwe menschen. Maar
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die ook nu reeds onmisbaar ziin, terwijl de nieuwe toekomst nog
toeft, die zeker nog eeuwen zal toeven. Want het niet-intiem-geestelijke, het uitwendige, de wet bij voorbeeld, perkt in en kan opvoeden; maar genezen doet zij niet. Broederschaps-gevoel en solidariteit genezen; doch deze nemen haar oorsprong in de ziel.
Zoo moet in het nieuwe, sociale christendom met nadruk dat
individueele behoudenblijven en bewaard, dat in het vroegere en
het hedendaagsche al te eenzijdig regeert, maar dat niet mag vervallen. Zoo vormen de arbeid aan de bekeering der ziel en de
arbeid in het sociale leven in geen enkel opzicht een tegenstelling.
Maar weI draagt de blik op dat intieme de maatstaven aan,
waarmede het sociale willen gemeten moet worden.
Fallot meet daarmede ook het in Frankrijk zoo verspreide,
maar tevens zoo bont gekleurde socialisme. En hij verwerpt dat
geheel en uit alle macht,onverschillig of het materialistisch is of
revolutionair-anarchistisch of Marxistisch-fatalistisch. In het
opdringen van het revolutionair en ongeloovig socialisme ducht
hij zeer groote schade voor het Fransche volks-gevoelen. Het zal
met zijn materialisme de ziel doen kwijnen en den blik op de
eeuwigheid verduisteren; het zal met zijn fatalisme het verantwoordeliikheidsgevoel van den enkele ondermijnen. De eisch der
gelijkheid is een noodlottige eisch; het is niet te doen om gelijkheid van allen, maar om vrijheid voor elk, ieder in de eigen toestanden, waarin hij verkeert. De klassen-strijd als middel om te
komen tot een ideaal is verwerpelijk; en wie de vredesbeweging
tusschen de volkeren steunt, den oorlogstoestand tusschen de
volkeren bestriidt, kan den oorlog tusschen de standen of klassen
niet verkondigen als een deugdeliik middel om te komen tot
sociaal heil. Voorts graaft het ongeloof in het Fransche socialisme
zelf den bodem weg, waarop aIleen een goede samenleving op kan
rijzen. Het is in de samenleving der menschen altoos te doen om
de nauwkeurige bepaling van de verhouding tusschen vrijheid en
gezag, om de fijne grensliin tusschen het gehied van den enkele en
dat van de gemeenschap. Nu is in het geloof aan den Vader de
oplossing gegeven, theoretisch en practisch; theoretisch, omdat nu
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de enkeling niet mag ondergaan en de samenhang niet kan worden
vergeten; practisch, omdat nu de enkele ontbonden wordt van
menschenbanden en tegeliik gebonden wordt aan God. Maar graaf
den geestelijken grondslag weg en ge zult worden heen en weder
geworpen tusschen den dwang, die het gezag bewaart, doch de
vrijheid derft, en de ongebondenheid, die beide, gezag en vrijheid,
mist. De leuze: "geen God - geen meester" moet voeren tot: "geen
Vader - geen broeders". Het geloof in God beduidt de vrijheid en
de gehoorzaamheid.
Dan beduidt het natuurlijk ook positieve gegevens naast het
negatieve, dat in de socialisme-verwerping gegeven is.
Ziehier een enkele greep uit hetgeen Fallot ontwikkelt.
Aan den verren horizon rijst het verwerkelijkte Godsrijk op;
wat de profeten in de verte hoopvol schouwden, wat Christus in
de Bergrede als realiseerbaar teekende. . .. dat komt! Dan is er
een samenleving van menschen, die allen aan den Vader zijn verbonden, staat en dwang ziin dan voorbii. En alles wordt aan den
Vader gewijd; de nieuwe aarde is daar, waarop de gerechtigheid
woont.
Maar die toekomst toeft nog eeuwen.
En intusschen?
Intusschen moeten de christenen eigen liinen trekken voor het
sociale leven, niet beurtelings bergen bij conservatieven en revolutionairen.
Zoo moeten zij de heerlijkheid van den arbeid prediken; niet
de rust, maar de arbeid is het ideaal, niet het genieten, maar
het werken. En zoowel rust als genieting moeten in staat stellen,
den arbeid als een werk voor God te doen. Terwijl ieder ander uit
het vierde gebod afleidt, dat er een rustdag moet ziin, leidt Fallot
er uit af, dat er zes werkdagen wezen moeten: "zes dagen zult
gij arbeiden". Natuurlijk moet dan de regeling van den arbeid
van dien aard wezen, dat hij een lust kan ziin,
ZQo moet aan elk een geliike kans gogeven worden om in het
leven te ontplooien wat God aan krachten en vermogens hem
schonk. Dit beduidt niet een vlakke gelijkheid van leven; een eisch,
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reeds daarom ontoelaatbaar, omdat de menschen niet geliik ziin
in gaven of aanleg en omdat gelijkheid van toestand voor ongelijken ongeliikheid beduidt. Maar het vergt een ordening van het
sociale leven, waardoor elk de wezenlijke vrijheid bezit, die immers hoog boven aIle gelijkheid uitgaat; de vrijheid en tevens de
kans, om tot geheele ontwikkeling te komen, zoodat niet talenten
ongebruikt blijven enkel doordat het gebruik door de omstandigheden wordt belet.
Zoo moet de solidariteit, dat is: de samenhang en de samenbinding den grondslag vormen van het leven. In de wetten moet
blijken, dat de wetgever zich van deze solidariteit bewust was.
Vooral de verzekeringswetten kunnen en moeten van dit beginsel de belichaming vormen. De regaling der verhoudingen op de
fahriek, in het geheele industrieele leven moet worden getroffen
na diepe overweging, dat menschen en menschen, ook patroon en
arbeiders samen hooren.
Een reeks van practische eischen volgt van zelf uit deze beginselen.
Dit alles is een greep uit wat Fallot jaren lang verkondigde en
propageerde; met frisschen moed, met overtuigingskracht, met
toenemend gevolg.
Toen opeens, in 1893, maakte hi] van allen socialen arbeid zich
los, om zich voortaan uitsluitend aan evangelisatie te wijden.
Waarom dat?
Het antwoord op deze vraag is niet minder gewichtig dan het
antwoord op de vraag, wat hij met ziin sociale streven heeft gewild. Misschien is het meer gewichtig, omdat het ons tot-hedenonontdekte ziiden van de christelijk-sociale bemoeienis openbaren
kane
Welnu: waarom onttrok hii zich?
Twee vermoedens liggen voor de hand. Heeft Fallot ingezien,
dat aIleen het evangeliseeren baat, dat het aIleen aankomt op de
bekeering der ziel, dat al die sociale, uitwendige, stoffelijke vragen zonder eenige echte beduidenis zijn? Of anders: heeft hii ingezien, dat aIleen in het evangeliseeren het Evangelie wordt ge-
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bracht en dat ook de best bedoelde, meest geestelijk geleide sociale
arbeid met bijmengselen werkt, met wat zich min of meer gelukkig aan het Evangelie vasthechten laat, doch nimmer uit den
levenswortel van het Evangelie opgroeit?
Het eene zou evenzeer Fallot'sdaad verklaren als het andere.
Maar de eene verklaring is, gezien de feiten, even onmogeliik als
de andere. Neen, zijn terugtreden beduidt niet een breuk met de
sociale opvatting van het Evangelie; de feiten toonen het tegendeel.
Toen hij in September 1893 terugtrad, had hij nog in J uni van
dat [aar aan het congres van de "Associatie" een schrijven gericht om aan te dringen op sociale prediking en om het onvoldoende van philantropie in het licht te stellen. Waarschiinliik is
dan het zooeven geuite vermoeden niet; de overgang ware wat al
te plotseling. In 1900 heeft hij in een brief aan het congres er zich
over beklaagd, dat zendelingen weI land- en volkenkunde bestudeeren aangaande hun aanstaand arbeidsveld, doch predikanten
de arbeiders-wereld niet vooruit leeren kennen; daarmede is het
geuite vermoeden onmogelijk geworden, tenzij Fallot al weder
zou zijn gezwenkt. Doch afdoende is dit: het stuk, dat rekenschap
geeft van ziin terugtred is van een aanhangsel vergezeld, waarin
hij wenken geeft voor de sociale prediking. 1) Derhalve in hetzelfde jaar, in dezelfde maand, in hetzelfde geschrift, waarin hii den
socialen arbeid verlaat, handhaaft hii het goed recht van den
socialen arbeid. Gebroken met ziin vroegere opvatting van het
Evangelie heeft hij niet.
Waarom trad hij dan terug?
Zijn levensbeschrijver 2) meent, dat de periode te Wildersbach
al te eenziidig individualistisch was, maar die te Pariis al te eenzijdig sociaal; en dat de dagen van rust dagen van bezinning tegeliik
geweest zijn, waardoor hij het eenzijdig-sociale losliet zonder tot

1) Namelijk: Simple explication. Trois lettres it un ami. A p pen d ice:
quelques suggestions pour aider a la predication sociale de I'Evangile.
2) Zie M. BOEGNER, a. w., p. XXIII etc.
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eenzijdig pietisme terugtekeeren, maar het zuivere standpunt yond
en dUB meer ging letten op de geestelijke onderstelling van aIle gezonde sociale werken. Hij heeft zelf met gansch andere woorden
toch eigenliik hetzelfde heel duideliik gezegd: "ik denk nog precies
gelijk over het sociale christendom; maar ik denk anders over weg
en methode". WeIken zin heeft dit?
Men kan het met een woord zeggen: aan het Fransche yolk
outbreekt de volksziel! Daarom ontbeert de sociale bemoeienis
den onmisbaren klankbodem en den onmisbaren akker.
Het Fransche volk heeft geen stevig karakter. Er is geen sterk
publiek geweten. Daarom slaan ernstige roepstemmen niet ernstig aan. De regeering durft niet wezenlijk regeeren. En waar
zoowel regeering als publiek geweten ontbreekt, kunnen geen
goede wetten ontstaan. Ontstaan zij toeh door een eigenaardigen
samenloop van omstandigheden, dan worden zij toch nog niet gehandhaafd. Van den staat is derhalve voor de volksverheffing in
Frankriik voor het oogenblik niets te verwachten. Fallot heeft
geen illusies moor en ziet, blijven de tegenwoordige wegen bewandeld, zijn yolk onvermiidbaar op weg naar een "debacle". Het
land wordt democratisch hestuurd en er is algemeen stemrecht;
deze beide beduiden de regeering van de middelmatigheden, omdat de massa de wezenlijk-grooten niet duldt.
Toen Fallot dat zag, zag hii de noodzaak in van een anderen
weg en een andere methode. Vroeger werkte hij in de breedte; bii
voorbeeld als secretaris-generaal van den neutralen Bond tot verhooging van het zedelijk bewustzijn. Nu verwacht hij voorloopig
van neutralen arbeid, die altoos in de breedte gaan moet, niets.
Er moet nu eerst in de diepte worden gewerkt; er moet een nieuwe
kern worden gekweekt; er moet een volksziel worden gevormd en
een volksgoweten en een volkskarakter. Dan pas zullen de voorwaarden aanwezig ziin, waardoor sociale en wetgevende arbeid
wezenlijk vrucht-dragend zullen zijn.
Derhalve: evangelisatie!
Het yolk zal den bijbel moeten leeren kennen en dan moeten
worden opgevoed, doordat het dien biibel beter, vollediger, dieper
1eert kennen. Daardoor zal de nieuwe volksziel moeten worden ge-
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kweekt, die de geestelijke kracht zoekt en vindt in God, die geleerd
heeft zichzelf te offeren. En tegelijkertijd zal de gemeente
zoo moeten worden gestevigd, dat zij de toevlucht wordt van de
massa, zoovaak het volk de behoefte aan karakter en zedelijke
kracht zal verstaan, maar die in eigen midden niet kan vinden.
Deze volksopvoeding door het Evangelie verwacht Fallot nu
van de kerken. Dat wil zeggen: het ligt voor de verantwoording
der kerken, of het Fransche volk zal worden wedergeboren.
Het is weI duidelijk, dat Fallot dit niet verwacht van de kerken,
zooals hij ze aantreft. Wie het beeld gebruikt van den kansel aan
de buitenzijde der cathedralen, omdat thans de prediking met den
rug naar het leven en met het aangezicht naar duisterheid en
splintervragen staat, die wacht van zulke kerken niets.
En toch wacht hij het van de kerken.
Maar zij zullen en in opvatting van het Evangelie en in organisatie totaal moeten veranderen. 1)
De Evangelie-prediking moet leven en moet de samenbinding
doen gevoelen; "de theologie der looden soldaaties' brengt er ons
niet. Als namelijk een kind speelt met soldaatjes, dan speelt het
met doode, losse stukjes lood in een bepaalden vorm; er is geen
samenhang tusschen; als er een valt, blijven de anderen staan,
stil staan. En aan zulk een wereld zonder actie en zonder samenbang denkt FalIot, aIs hij de prediking der kerken zich indenkt.
Maar het Evangelie wordt beleden in de gemeente en "gemeente"
is hetzeIfde als samenhang, solidariteit. Volgens den eersten brief
van Johannes is dan ook de broederliefde de graadmeter voor het
christelijk leven der gemeente. Men kan aan Christus niet denken zonder te denken aan samenbinding. De zonde is de groote
ontbindende factor in de wereld; zij scheidt God en mensch; zij
scheidt mensch en mensch. Maar Christus hereenigt God en
mensch, hereenigt mensch en mensch. Waar Hii is, daar moet

1) Hier komen vooral Qu'est-ce qu'une
demain in aanmerking.

~glise1

en Les fraterniUs de
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noodzakelijkerwijs de toestand intreden, dien Paulus beschreef
met de woorden: "Niemand van ons leeft zich zelven".
De gemeente zal het leeren verstaan naarmate zij meer echt.
leeft met den ganschen Biihel; daar is de taak van de prediking,
En de richtige beschouwing van de sacramenten doet hetzelfde
zien: de Doop is ook het zegel van de opname in de gemeente en
Avondmaal-vieren is ook het oefenen van gemeenschap met
elkander; hier is de solidariteit.
En zoo aanstonds men inderdaad op de anderen gaat letten,
gaat het oog open voor de beteekenis van het "milieu"; dan kan
men niet meer over enkel-zielen spreken en aan enkel-zielen
denken, huisbezoek en prediking zullen weten van meer, De striid
zal opstaan tegen het alcoholisme en tegen de onzedeliikheid,
tegen Zondagsarbeid en Zondags-ontheiliging, tegen onnoodigen
nachtarbeid, tegen drukkende arbeidsvoorwaarden.
Dat alles vanzelf, wanneer maar de kerken het volle Evangelie doen klinken.
Doch natuurlijk is dan ook een andere organisatie van het kerkelijk leven onmisbaar!
Het is al weI gebleken, hoe 'weinig optimistisch Fallot over de
kerken dacht. Hii weet de fouten voor .een belangriik deel aan deorganisatie; daarnaast aan de traditie, waardoor zij log en loom·
voortgleden. Een groote verandering verwachtte hij echter van.
de scheiding tusschen kerk en staat; niet minder dan een crisis voor
de kerken. Omdat zij zouden moeten gaan zorgen voor zichzelf en
dan weI hliiken zou, hoe weinig energie er binnen hare muren
woont en hoe weinig beslag zij op de massa hebben. Een ideaal
acht overigens Fallot de scheiding allerminst. Hij verwerpt een
overheersching van den staat door de kerk en een overheersching
van de kerk door den staat; maar hij ziet na verwerping van
caesaropapisme en theocratie nog een andere mogeliikheid dan dievan de brute scheiding; immers de mogeliikheid van een verband,
waarbij geen overheersching maar waardeering wordt gevonden
en men over en weder erkent, dat men elkaar niet missen kane
Intusschen is voor deze hoogere beschouwing Frankrijk niet
rijp; de scheiding komt en niet aIleen de scheiding, maar ook de
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vervolging. Want ieder levensteeken van een kerk zal door den
staat met wantrouwen worden gezien; hij zal bang wezen voor
de in de kerk sluimerende levenskrachten. En de geloovigen
zullen daarom goed doen met vooreerst zich uit de kerken terug
te trekken; zieh te organiseeren als kleino kringen, "broederschappen"; zonder bezittingen, zonder eigen gebouw zelfs, zonder
betaalde ambten. Men zal dan door den staat niet worden opgernerkt, dusniet worden geplaagd, En in dien kleinen kring, die
samenkomt in een huurlokaal voor geestelijke sterking, die daadwerkelijk solidariteit bewijst door ook voor de stoffelijke behoeften
der arme leden te zorgen, in dien kring zal dan de vuurhaard
gevonden worden, die warmte en lieht en leven gaat verspreiden
door de omgeving, door het gansehe Yolk straks. De toekomst van
.de kerken ligt voorloopig in de "fraternite's".
In deze laatste uiteenzetting klinkt een toon, die aIleen in
Frankrijk kan klinken, aIleen uit de daar gevormde toestanden
verklaarbaar is; die zeker elders niet eenvoudig mag worden overgenomen en die zelfs voor Frankrijk allicht te pessimistisch is.
De geestverwanten van Fallot althans zijn hem in dit eene opzieht niet gevolgd. Zij zetten de christelijk-sociale aetie voort,
rekenen daarbii op de kerken, maken deze kerken tot een middelpunt van het cultureele leven. Dus weI omvorming, zooals Fallot
ook wilde; maar omvorming in anderen zin en naar andere zijde.
Trouwens, Fallot-zelf is niet blind voor de gevaren van wat hij
verdedigt. Allicht worden ziin "broederschappen" tot eonventikels
en het kenmerk der conventikels is de bekrompenheid, die niets ziet
dan het eigen terrein, de zelfzucht, die slechts denkt aan den eigen
kring, de hoogmoed, die voldaan is over de hoogto van eigen geesteliik leven. Zoodat hij ter achterdeur ziet binnensluipen precies
datzelfde, wat hij nit het alledaagsche christendom ter voordeur
verwezen heeft. Maar ziet hij deze gevaren, onvermijdbaar acht
'hij ze niet. Indien de "broederschappen" maar werken, maar de
wereld om zich henen zien als arbeidsterrein, dan worden de
kwade kansen vermeden. En dan' zal ter anderer ziide het Evangelie aanvallend en propageerend optreden onder het volk, terwiil het nu tot verdediging zich bepaalt.
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Dan - in de verte - ziet hij oprijzen een christenheid, krachtig
door haar warme geloof, zich uitend in kerken met lenigs vormen,
ontvouwend een alziidig Evangelie; grijpend door dat alles de
massa en wekkend het volk tot nieuw leven; zuurdeesem, dat alles
doortrekt, zout, dat het bederf wegweert.
Straks weder een volk met een ziel; een ziel, gekweekt door het
Evangelie.

••••

"Peetje keert huiswaarts."
DOOR

WILMA.

De wintermorgen lag gevangen in wonderbare, geheimzinnige
grijsheid. Achter de nevelen draalde besluitelooze, bleek-gele zon;
daaronder strekte zich de aarde vereenzaamd, vreemd als een
doode. Het dorp leek een groote, grauwe steenklomp, een oude
burcht, waaruit een toren schimmig oprees, griis tegen griis; verstrooide boerderijen bleekten vormloos uit de velden op, en langs
den hemel rondom schenen wolkenbergen op te rijzen en wolkenmuren van grauw-zwarte, gebroken liinen doorstriemd.
De wereld lag op dien wintermorgen gevangen in een toover
van grijsheid.
Op den rand van een omgeploegden akker stond Peetje, onbewegeliik, haar paarse armen slap langs haar Iijf, een koude,
paarse gloed over heel haar stompe, magere gezicht.
Peetje's vage oogen zochten doelloos rond; het was of de dood
aelf door die bleeke vensters naar buiten keek.
Achter haar daalde een smal pad naar de hoeve, waar haar
ouders woonden. De voordeur stond open; een forsche vrouw met
een witte vleugelmuts op, kwam naar buiten en riep: "Peetjer
Peetiel kom dan toch!" hoe langer hoe scheller.
Peetje hoorde niets, ze verroerde zich oak niet.
Toen ging de vrouw naar binnen en sIoeg de deur dicht.
Maar in den grijzen, zwijgenden morgen bleef Peetje onbewegelijk in het zelfde grijze zwijgen, tot plotseling een vreemde
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huivering haar heele wezen doortrilde. Was het een siddering van
Iicht, van leven? ...
De zon! de zon brak door! De zon barstte juichend door den
nevel heen, verbrak den grijzen ban en sidderend vloden de
schaduwen over de weiden en velden, over het dorp henen, om
eindelijk achterhaald, verzwolgen te worden in de bliidschap
van het licht.
Nu triomfeerde de levensjubel overall
Geen wolkenbergen en wolkenmuren, die de aarde omsloten, het
waren de oude prachtige eiken en beuken die hun witgerijpte
kronen hieven tegen de gloedblauwe Iucht! het waren de donkere
dennenbosschen, die witgebaard achter langs het dorp henentrokken! En in het zonlicht leefde de stompe steenmassa op in
vrooliik glinsterend lijnenspel van woningen en schuren.
Over de velden was geschitter van wit op violet en groen, terwiji
de grasranden langs de akkers volgestoken stonden met witte bloemen, en witte pluimen en witte vederen,
De zon had de aarde levend gemaakt
.
Ook Peetje! ....
Haar hart stond op den drempel van ziin woning en lachte de
Z011 tegemoet; een enkele lichtstraal van dat stille lachen scheurde
de grijze stompheid van haar trekken,. . .. neen, Peetje was niet
dood, zooals de menschen meenden!
Ze strekte de armen uit en hield haar beide handen open, om
er de warme, sprietelende zonnestralen in op te vangen, haar lippen bewogen zich.
"Het.. oog.. van.. God,.. die.. alies.. ziet",.. speide Peetje,
alsof ze die woorden ergens in het Iicht geschreven zag.
Eigenliik waren dit de eenige verstandige woorden, die Peetje
ooit zeide.
Ze kende ze van een spreuk, die Wessel, haar jongste broer, in
ziin vriien tijd geteekend en met roode en blauwe en gele verf gekleurd had.
"Het oog van God, die alles ziet,
Ontvlucht men zelfs in 't duister niet".
De spreuk was achter glas gezet en hing in de keuken boven
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hot muurkastje met de glazen deuren, waarin al het mooie, bonte
aardewerk bewaard werd.
Wessel was nu al getrouwd en meester op een dorp heel ver
weg; het witte papier van de spreuk was geel geworden, de veri
verhleekt en het glas gebarsten, maar Wessels moeder daeht er
niet aan ze weg te nemen; en Peetje spelde iederen morgen: "Het
cog.. van.. God.. die.. alles.. ziet" .....
Wat daarop volgde, was heel moeie1ijk, te moeielijk om op den
duur te onthouden; maar dat behoe.fde ook niet!
Peetje was niet bang voor het oog van God! Het oog van God
was de zon!
En de zon was warm en heerlijk, en het was zoo veilig buiten
in het vrije veld, omdat je er den geheelen dag de zon kon zien, en
omdat er geen mensehen waren, die Peetje beschimpten, omdat ze
alles verkeerd deed en alles vergat.
"Het .. oog .. van .. God.. die.. alles.. ziet", murmelde Peetje,
En haar hart keek uit naar buiten, en het laehte! .... tot ze plotsoling, gehoorzamend aan een geheimzinnigen dwang, zich omkeerde, en langzaam het pad afging naar de hoeve, met de armen
nog uitgestrekt, als in een droom.
"Ben je daar eindeliik, Peetje?" zeide de moeder, terwijI ze haar
(Jen grijs breiwerk in de hand duwde, "ik daeht, dat je op het veld
vastgevroren waart, dat zal je nog eens overkomen, ais je niet
oppast, ik heb weer alles aIleen moeten doen!"
Peetje kromp ineen; haar hart vluehtte zijn waning binnen en
~. q t er stil te snikken, maar niemand kon daar iets van hooren,
de stompe grijsheid over haar gezieht, was als een deur, die niemand openen kon. "Zoo stomp is Peetje!"
De oude Roevers, Peetje's vader, deed het werk op de hoeve met
twee van zijn zoons,
Hij was een lange, magere man met hoogen, gebogen rug en
onderworpen manieren; maar de moeder gaf stuuraan den arbeid.
Niets ontsnapte aan haar seherpen blik en haar bewegen was zoo
vlug, dat ze hier en ginds en overal tegelijk seheen te kunnen zijn;
V€ liet haar omgeving geen rust, zooals ze zichzelf geen rust gunde

• ••• "PEETJE KEERT HUISWAARTS."

1095

en had haar jongens groot gedreven, Twee waren tuinders geworden in een bloeiende streek, maar Wessel, haar jongste en de
knapste van allen was meester geworden!
"Wessel aardt naar mii", zeide ze dikwijls met naleven trots. Zoo
was ik ook, toen ik nog jong was!"
AIleen met Peetje wist vrouw Roevers niets aan te vangen. Ze
kon nauwelijks begrijpen, dat Peetje werkelijk haar dochter was,
Let leek een onrecht, haar sterkheid aangedaan, en heimelijk weet
7..~ het haar langen, deemoedigen man, als ze aan dit kind dacht.
Peetje was niet altiid z66 stomp geweest! Ze was samen met
'Vessel naar school gegaan en had er leeren spellen en letters
schriiven en rekenen van een tot twintig.
Ze was ook op de Zondagschool geweest en had er de geschiedenis uit den Biibel hooren verhalen, maar toen Wessel van school
ging, zat Peetje nog in de laagste klas, en toen ze te oud werd om
naar de Zondagschool te gaan, kende ze maar twee geschieder issen, die van Jozef met den mooien, bonten rok en van Mozes
in het biezen kistje.
Die twee geschiedenissen bleven nag een korten tiid dwalen door
Peetje's ledige hersenen, toen verdwenen ze met al het andere, dat
Peetje geleerd had, het lezen en het rekenen.
Maar de eerste regel van de spreuk, die Wessel zelf geteekend
bad, vergat ze nooit!
"Het.. oog.. van.. God.. die.. alles.. ziet", spelde ze iederen
morgen, als een kind, dat nog niet lezen kan, en een van huiten .
geleerd versje spelt, met het boek open v66r zich, alsof het werkelijk las.
"Het is jammer, dat Peetje niet Roomsch is", spotte Geurt, de
jongste van de twee broers thuis, als hij haar devote gemompel
hoorde, maar Peetje's moeder bitste spiitig: "AIs ze daar wat meer
aan dacht, dan zou ze niet zooveel tiid verdroomen, en vergeten
dat ik niet jong meer ben en alles aIleen moet doen! Peetje kan
niets dan eten en slapen!"
Dat zeide vrouw Roevers dien avond weer, nadat ze Peetje
'8 morgens vergeefs geroepen had, om haar de behulpzame hand
tt' bieden. "Ik weet niet, wat er van je worden moet, als je vader
pn ik er eens niet meer zijn!"
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De oude Roevers zat in een rieten stoel met de voeten tegen
-de potkachel, de ruige, beenige handen plat op de hoog-opgetrokken knieen, de lange rug gedoken; de twee groote jongens
zaten aan den andere kant op achterovergewipte stoelen met het
hoofd tegen den muur te slapen.
Peetje zat bij de keukentafel tegenover haar moeder te breien;
-de pennen klikten tegen elkander met onregelmatig, langzaam
-tempo, die van de moeder raasden niidig verwijtend daartegen in,
hoe langer, hoe sneller.
De oude, Friesche klok telde in voorname rust de minuten en
]iet de scheepjes wiegen en den hengel op en neer gaan onverstoorbaar kalm; op de armleuning van Roevers' stoel zat een groote
'ponte kat te spinnen.
"Ik weet niet wat er van je worden moet", barstte vrouw Roevers
nog eens uit, met een verontwaardigden blik op haar suffenden
man, toen Peetje het werk weer op haar schoot had laten zakken
-en haar vage blikken door de keuken liet dwalen, zonder iets
te zien.
De oude Roevers zeide niets, maar toen ziin vrouw even in de
'"oorkamer een nieuwe streng wol ging halen, stond hij op met een
.schuwen blik naar zijn oudsten zoon. Hii klopte Peetje op den
-schouder en zeide: "Wij weten het weI samen, niet waar, Peetje?"
Toen zijn vrouw binn enkwam, zat hij weer in zijn stoel gedoken met de handenop de knieen, alsof er niets gebeurd was.
Maar vrouw Roevers begon op Peetje te schelden, omdat ze zoo
-onversohillig was!
De oude man trachtte iets te mompelen.
"Wat zeg je?" vroeg de vrouw bits.
"Niets", schrok hij terug en ging het vuur oprakelen
.
. . . .De winter was de moeilijkste tiid voor Peetje. Ais het regendr of sneeuwde, was ze heel onrustig. Dan klopte ze tegen de ruiten
en schoof met de stoelen en pookte in het vuur, tot haar moeders
driftig stilte-gebieden haar voor een poos tot kalmte dwong.
Het liefst school ze dan weg in de schuur en zat er op een van
de onderste sporten van den ladder, die tegen den hooizolder
stond op een strootie te biiten en naar de koeien te kiiken.
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Ze sneef den warmen, prikkelenden stalgeur op, en telde de
koeien. In den hoek stond de kleine bles, en daarnaast de roodbonte, dat was twee; dan kwam de zwart-bonte, drie! Van die
zwart-bonte hield ze 't allermeest! Dan volgde een pikzwarte, dat
was vier! en eindelijk de groote bles, een kwaad beest met een boos
oog, dat altiid bij den afweg verkeerd liep en probeerde den melkommer om te stooten.
Soms klom Peetje den ladder op en wierp armen-vol geurig
hooi naar beneden; als ze de groote bles haar deel gaf, keek ze altiid naar de zwart-bonte, en die kreeg een extra arm-vol.
Ais het voorjaar kwam, werd het een goede tijd voor Peetje.
Dan mocht ze de koeien uit het weiland halen om gemolken te worden, en weer terugbrengen, ze mocht den akker wieden, altiid onder
het oog van haar moeder uit.
Soms stand ze uren lang bij het hek van het weiland naar de
lucht te kijken, en hield haar roode, beenige vingers uitgespreid
in de zan. Ze lachte en keek naar het gaud op haar handen en
cp het hek, ze lachte als een kind, dat een mooi speelding gevonden heeft.
Als de zon op het water in de sloot scheen, ging ze aan den kant
~itten en keek naar het heen- en weerschieten van de waterspinnen,
en naar de zwarte elzentakken heel in de diepte, en naar het gaud
dat op het water dreef; overal was gaud! in het water, en heel
haag in de lucht, en over haar koude handen en over haar bonten
hoezelaar, en het was alles van de zan, en de zon was het oog van
nod, die alles ziet!
In het elzenbosch kwetterden de vogeltjes en tusschen het gras
kriewelden duizend insecten; het waren aIle Peetje's goede vrienden, maar het meeste hield ze toch van de zwart-bonte! die bleef
in haar nabiiheid grazen, zoolang ze daar zat.
Peetjes angstgevoel verdween; haar gezicht werd als dat van
ccn kind en het kwam van de zan, die alles licht en warm en goed
maakte
.
. . . . Eens, op een voorjaarsdag kwam er een schilder in het
dorp, een groote, blonde man met zachte oogen, en langen, rosblonden baard. Hij zwier hier en ginds en overal de groote wegen
69
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langs, de kleine veldpaden door en yond eindelijk langs een smallen afweg met knoteiken aan weerskanten, de boerderij van den
cuden Roevers met het zwaar-bemoste stroodak, en de hooge beuken achter om het erf.
Daar klopte hij aan en sprak er met vrouw Roevers, en zag er
haar groote voorkamer op het Noorden met den mooien, klaren
lichtval.
Den volgenden dag had de vreemde schilder die kamer betrokken, en zoo wonderlijk ingericht, dat vrouw Roevers er de handen
over in elkander sloeg, en verklaarde, haar eigen kamer niet me-r
tc herkennen! In die kamer arbeidde de schilder uren achtereen. Soms zat hij
er den lieven, langen dag. Dikwijls ook zagen ze hem vroeg in den
morgen uittrekken, om eerst 's avonds laat weer thuis te komen;
fen enkele maal bleef hij den geheelen nacht zwerven door de
velden, "om naar den nacht te luisteren", zooals hij dat noemde.
Daar kon vrouw Roevers niets van begrijpen en haar jongens
evenmin. Ze lachten om hun vreemden gast, als hij het niet zag,
en luisterden onderdanig als hij iets tegen hen te zeggen had.
Maar met den ouden Roevers werd de schilder goede vrienden, en
kwam dikwijls toekiiken als Roevers op het veld of in de schuur bezig
was. Dan vergat de oude, dat hij Ide man van vrouw Roevers was,
en zijn zachte, deemoedige gezicht werd mooi van leven, en van
gcestdrift over het werk, dat de schilder zoo belangriik scheen te
vinden.
Tegen Peetje zeide de schilder nooit een enkel woord; soms kon
hij haar aanzien met een blik van diep, en wonderlijk medelijden.
"Laat Peetje mij maar helpen, als ik wat noodig heb, vrouw
Roevers, Peetje kan dat heel goed!" prees hij dan, en hij yond het
heerlijk haar zoo stil als een muisje ziin atelier te zien binnenschuiven en weer heengaan, zonder iets te zeggen ....
De oogen van de moeder gingen altiid nieuwsgierig de kamer
rond, en haar heel gewone gezegden bedoelden altiid een nieuwsgierige vraag.
Als hij Peetje aan hoorde komen, stond hij op en hield de deur
,.oor haar open, tot ze het blad met koffie en brood, dat vrouw
Roevers voor hem gereed gemaakt had, op tafel gezet had.
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Dan klopte hij haar op den schouder en liet haar gaan, maar
zeide nooit iets, omdat hij geen storing wilde brengen in dit mooie,
geluidlooze dienen.
Peetjes hart in ziin donkere woning verhief zich onstuimig in
wonders, nooitgekende ontroering; maar niemand bemerkte daar
iets van; aIleen, wanneer ze in het veld was en op haar gewone
manier te droomen stond met uitgestrekte armen, zou iemand, die
oogen had om te zien, weI kunnen weten, dat Peetje's hart op den
drempel van zijn woning was gekomen, en naar buiten wilde in de
vrijheid,voorgoed!
Ze hield haar altiid-koude, paarse handen in de zon en liet zich
koesteren, precies als gewoonlijk, maar ze dacht niet aan het oog
van God, ze dacht aan den vreemden schilder, die nooit iets zeide,
en toch altiid met haar aan 't spreken was, zooals de zon en de
vogels dat deden, en zooals zij met hen sprak.
Hij maakte haar hart zoo warm als de zon, die haar koude handen warmde ....
Den geheelen zomer bleef de schilder.
Het werd naiaar, een najaar vol zon en kleuren. Op een avond
stond Peetje midden op het spurrieveld te breien. Rondom haar
weidden de koeien, de zwart-bonte het dichtste bi],
Af en toe bewoog ze langzaam gedachteloos de pennen maar
meestentijds bleven ze stile
Dan keek ze naar de zon, die rood-gloeiend boven de licht-overneveIde heuvelen aan 't dalen was. Het ging heel snel! Ze had al

haar sprietelende stralen saamgebonden! ... nu raakte ze de
heuvelenlijn! .... snel! .... hoe langer hoe sneller ging het! ....
Ze bemerkte niet dat op den rand van het spurrieveld nog
iemand stond, al lang!
De schilder!
Hij stond er bijna even onbewegelijk als Peetje met zijn
schetsboek in de hand, en keek naar haar en naar den stilglanzenden avondhemel en achterom naar het Oosten, vanwaar
de schemering in wijden mantel van violet kwam aangeschreden,
en alle kleuren in vreemden, nieuwen glans deed opleven, als

bij het dagen van den morgen,...... Eindelijk was de zan
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achter de heuvelen verdwenen. Er was geen nevelsluier meer,
maar krachtig, donker-blauw in scherpe golflijn langs den
azuren hemel.
Plotseling barstte daarboven een brand uit van oranje-roode
vlammen, die hun fellen weerschijn wierpen op het overschaduwde land. Tegen dien gouden vlammenhemel hieven zich
de boomen en de daken van de huizen en de spits van den
toren heftig zwart, enkel zwart op oranje; alles had in dien
laaienden brand zijn eigen sprake verloren. Ook Peetjes silhouet
stond er vreemd en hoekig en reuzengroot!
:Maar uit het Oosten naderde al meer het mysterie van den
nacht; het befloersde land, de zachte, bronzen opleving van
boomen en struiken, de bemoste daken van de boerenhoeven,
alles leefde in dat violette licht, zoo sprookjesachtig teer en
stil, alsof een niets, een ademtocht in staat zou zijn dit geheimenis te ontsluieren, te breken.
Het nachtleven was daar al ontwaakt, het wachtte alleen op
het dooven van den rossen vlammengoed in 't Westen om van
de geheele slapengaande aarde bezit te nemen in groote stilte.
Peetje bewoog zich niet. Er was ook geen geluid behalve
het grelle sjirpen van de krekels in het veld en het ruige

maaien door de malsche spurrie van de weidende koeien rondom.
De oranje-gouden gloed werd uitgebluscht, de hemel werd
klaar en doorzichtig! Nu lei de nacht zijn wonderfijnen, doorzichtigen sluier over al wat leefde en deed het opwaken in
nieuwe, donkere, maar heel klare tonen.
Ook Peetje was Peetje niet meer, die de menschen kenden!
Wat de schilder nu zag" was de wonderlijke verklaring van
Peetje's innerlijk, eigenlijk wezen, heel teer en sterk en heel innig!
.... De schilder kon de oogen niet van haar afwenden ·
Opeens zag hij, dat Peetje zich bewoog, hij hoorde haar het
klokkende geluid maken, waarmede ze altijd de zwart-bonte lokte.
"Blijf nog even staan, kind!" riep hij, "precies zooals je nu
staat!"
Peetje schrikte niet, ze keek niet om, ze was niet eens verwonderd, en gehoorzaamde alleen,
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Want ze had de stem van den schilder herkend, en hem had
ze immers aldoor gezien, terwijl ze naar de gouden lucht keek!
Ze wist ook niet, of het lang of kort duurde, ze stond er
vastgeklonken.
Toen de schilder eindelijk vroolijk riep: "Zoo is het goed,
Peetje!" bleef ze nog onbewegelijk staan, zoodat hij komen
moest, om haar wakker te schudden.
"Peetje", lachte hij, "droom je?Het is tijd om naar huis te
gaan, de zon is onder! Voor mij wordt het ook tijd!
Dit eene schilderf nog, dat wordt het laatste en misschien
ook weI het beste I"~ ••••
Na dien dag ging de schilder niet meer uit. Hij sloot zich
in zijn atelier op en werkte er uren achtereen in wonderbare
vreugde.
Als Peetje binnenkwam, keek hij haar aan.. twijfelend, onderzoekend, en schudde 't hoofd en lachte tegelijk, Soms scheen
het, of het lachen van zijn hart in een grooten jubel zou uitbreken.
Peetje durfde nooit op te kijken; ze was schuwer dan ooit,
maar ze was nu bang voor iets anders, voor iets, dat ze niet
begreep! Ze kwam uit een schaduwland en zag de zon voor
het eerst!
Toen de schilderij gereed was, riep de schilder Peetje en
haar moeder binnen.
"Kijk!" zeide hij, en zijn oogen zagen zoo klaar in het mysterie
van den nacht, die de ziel der dingen naar buiten doet treden
in groote, innige klaarheid, dat hij Peetje vergat.
Hij stond naast haar voor de schilderij en zag niet welk een
licht er over haar doode trekken henengleed, en hoe er tranen
welden in Peetjes oogen, die nooit konden weenen.
Er kwam ook geen geluidover Peetje's lippen, maar haar
hart verhief zich als een onstuimige zee; ze had willen neerknielen en de hand van den schilder kussen.
De moeder zag wel hoe haar gezicht veranderde. "Het is
mooi, dat moet ik bekennen," zeide ze met een spijtig lachje,
"aIleen zal Peetje gaan denken, dat ze heel wat is, nu Mijnheer
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haar portret gemaakt heeft, en ze kan niets! Ze kan eten en
slapen en haar tijd verdroomen! daarmede komt een mensch
het leven niet door!"
De schilder gaf geen antwoord; hij keerde zich af met een
licht schouderophalen en wierp een zachten, dunnen doek over
de schilderij.
Peetje sloop de kamer uit.
Haar hart ging in de gevangenis, - voorgoed!
Den volgenden avond was de schilder vertrokken.
Peetje stond op het spurrieveld en weidde de koeien. Vijf
waren er, ze had ze geteld, toen ze met hen uittrok; de kleine
bles, de rood-bonte, en de zwart-bonte, de pikzwarte en de
groote bles met het booze oog.
Ze keek niet naar de zon! De zwart-bonte kwam met zijn
breeden, goedigen kop langs haar rokken schuren, ze sloeg er
geen acht op.
Peetjes hart was in zijn gevangenis!
.
Neen!
"Het oog van God, die alles ziet."
De eenige lichtstraal, die in Peetjes leven viel was uitgebluscht!
Na dien tiid werd het veel erger met Peetje. Het weinigje,
waarmede ze tot nu toe haar moeder in de huishouding geholpen
had, moest haar uit de handen genomen worden, omdat ze toch
alles verkeerd deed. Ze stond 's morgens ook niet meer voor de
mooie, bontgekleurde spreuk boven het muurkastje. Ze scheen
vergeten te zijn, dat daar nog iets was, dat eens een deel uitgemaakt had van haar armoedige leven.
"Dat is een slecht teeken", zeide vrouw Roevers en Peetje's
JIJllgste broer droeg er leed om, dat hij haar zoo dikwijls geplaagd
had met haar devoties iederen morgen; want hij hield weI veel
van Peetje, hij was aIleen maar [ong en overmoedig!
"Ik zal aan Wessel vragen, of hij een nieuwe spreuk voor
Fectje wil teekenen, veel mooier dan de oude. Misschien zal ze er
dan weer naar kijken en de spreuk opzeggen zooals vroeger!"
"Ik weet niet, wat er van haar worden moet", klaagde vrouw
Heavers op een avond, nu is ze het tellen ook al verleerd!
Vanmorgen heeft ze de groote bies op stal gelaten, ik hoorde
hot beest loeien, en moest het zelf naar de weide gaan brengen".
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Peetje zat over haar breiwerk te mompelen; ze keek niet op,
toen de oude Roevers medelijdend vroeg: "WeI, Peetje?" Ze had
de groot bles ook niet vergeten, maar ze was in den laatsten tiid
heel bang van haar booze oog, waarmede zij aldoor op haar
loerde.
Daarom had ze de bles op stal gelaten en niet gerekend met
moeder, die het zeker merken zou.
De groote bles werd een schrikkelijke angst voor Peetje, elken
dag opnieuw.
En toen ze bij den afweg haar eens onsnapte en met een wilden
sprong over de heg in den tuin van een buurman terecht kwam,
vond de oude Roevers, dat eenvan de jongens het werk nu maar
over moest nemen. Zoo raakte langzamerhand iedereen er aan
gewend, dat Peetje niets meer deed, omdat ze niets moor kon.
"Het is de schuld van den vreemden schilder", zeide vrouw
Roevers, "nadat hij Peetje's portret gemaakt heeft, is ze zoo geworden; nooit wil ik meer een schilder in mijn huis hebben!"
Wessel teekende een nieuwe spreuk. De hoofdletters versierde
hij met gouden kruIIetjes en loovertjes en gouden randjes langs het
rood en blauw. Hij liet ze in een bruin lijstje zetten met een gouden biesje er langs, zoo mooi, dat de oude spreuk in 't niet verdween, als je ze naast de nieuwe zag.
Maar er kwam toch goon licht in Peetje's doffe oogen, ze scheen
zich de woorden niet meer te herinneren.
"Haar geheugen gaat heelemaal weg", zeide Wessel, "er zal
nog eens een tiid komen, dat ze ons ook niet meer herkent! Het
zou dan een zegen ziin, als ze voor vader en moeder weggenomen werd!"
In de buurt begonnen de kinderen haar "gekke Peetje" te noemen, en ze raakten er aan gewoon haar mompelend te zien dwalen over het erf en door het veld met uitgestrekte armen, alsof ze
iets zocht.
Maar Peetje leefde weI! .... die aan de deur van haar gevangenis geluisterd had, zou weI geweten hebben, dat daar nog leven
woonde!
Het haar van vrouw Hoevers was wit en dun geworden, onder
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haar strakke, witte vleugelmutsje en haar gezicht vol diepe
plooien.
De rug van den ouden Roevers was nu zoo gebogen, dat hij
het werk op de hoeve biina niet moor doen kon. Op een morgen
vonden ze hem in de schuur tegen een hooihoop gezakt, dood!
Toen vrouw Roevers haar langen, deemoedigen man niet meer
had, tegen wien ze gewoon was haar altiid overkropt gemoed lucht
te geven, begon ze te kwijnen en stierf een half jaar later.
Maar Peetje leefde nog en het werd de groote vraag, wat nu met
Peetje aan te vangen!
De oudste zoon trouwde en werd heer en meester op de boerderij. Zijn jongere broer bleef bij hem inwonen, hij was een
krachtige hulp bij het werk, maar wat kon Peetjel
De jonge vrouw vond ook, dat het op den duur niet aanging
zulk een wonderlijk wezen in haar nieuwe huishouding te moeten
dulden.
Daarom kwamen op een goeden dag de broers bij elkander om
over Peetje te beraadslagen,
Wesseldurfde haar niet in ziin huis opnemen, ter wille van de
kinderen, die zeker bang zouden worden als Peetje haar onrustige buien had; en Ide twee tuinders waren zoo lang weg geweest
en zoo van haar vervreemd, dat ze elkander hulpeloos aanstaarden, toen er een beroep op hun medelijden gedaan werd. W at
wisten zij van Peetje!
Peetje zat in een hoek van de kamer onrustig heen en weer te
wiegen.
De oudste van de tuinders keek telkens bezorgd dien kant uit,.
en wenkte dan de anderen, dat ze toch voorzichtig zouden zijn.
"Ze begrijpt niet, dat we over haar spreken", verzekerde Wessel,
"we kennen Peetje, alles gaat langs haar henen, ze is veel verder
weg dan vroeger, en ze is zoo veranderd, nadat die vreemde
schilder hier gewerkt heeft. Maar miss chien heh ik een uitweg
gevonden! Als Driekes van de Voskuil haar in zijn huis wilde
nemen, dan zouden we met elkander de kosten kunnen dragen.
Driekes kent haar, hij heeft een goede vrouw en maar een kind. Het
is hier ver genoeg vandaan, en heel veilig".
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Driekes van de Voskuil was een vroegere knecht van den ouden
Roevers, en woonde op een eigen erfje, twee uur ver, achter het
bosch, daar waar de onmetelijke, zwijgende heide begon, die reikte
tot aan den gezichteinder. Achter zijn erf was een breede kloof,
dicht met berken en eikenhakhout begroeid, de Voskuil. Op tameliik grooten afstand van elkander lagan nog andere kleine huisjes
op stukjes ontgonnen heide, maar dat van Driekes van den Voskuil was het vriendelijkste en vroolijkste van allen, maar Driekes
had ook het aardigste boerenmeisje uit het dorp getrouwd, Geertie,
klein en rond, met blozende wangen en oogen zoo blauw als die
van een kind!
Toen de [onge Roevers met ziin voorstel kwam, stemde Driekes
onmiddellijk toe, want het land was er arm, en hii droomde nog
altiid van gouden bergen voor ziin vrouwtje en voor hun kleinen
jongen in de schommelwieg.
Zoo gebeurde het, dat de [onge Roevers op een vroegen naiaarsmiddag den appelschimmel voor den wagen spande en Peetje
naar de Voskuil bracht.
Ze had niet veel mede te nemen: een bundeltje kleeren in een.
geruiten doek geknoopt, de oude, rieten stoel van vader Roevers,.
waar Peetje den laatsten tiid in gezeten had, en de mooie, bonte
spreuk.
"Die moet je haar vooral medegeven", had Wessel gezegd, "alsiemand zoo iets noodig heeft, dan is het Peetje!"
Den geheelen morgen v66r het vertrek had ze onrustig door het
huis geloopen, maar ze .had niets gezegd. Toen ze in den wagen
zat, op de achterbank, en Roevers de teugels aantrok, hoorde hiJ
een geluid, dat hem haastig om deed zien.
Neen, hij had zich vergist! Peetje zat ineengedoken, strak voorzich uit te kijken, zooals gewoonlijk. Het moest een van de bees-·
ten op stal geweest ziin, de Witkop, die soms zulk een klageliik
geluid uitstootte, dat het in de verte geleek op den kreet van een
mensch-in-nood.
De rit was lang, de wegen waren slecht, het begon al te schemeren, toen ze bij de Voskuil aankwamon.
Over de bruine, stille heide hing een zware, griize regenlucht,.
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een groote wijd-open smart in diepe eenzaamheid, angstig als het
hevig weenen zonder tranen, dat niemand ziet, en dat toch met
een gevoel van .anzegbare pijn vervult, degenen, die daar rondom
staan.
De jonge Raevers huiverde, toen hij Peetje uit den wagen hielp.
"Als ik hier wonen moest!" ....
Maar hij verdreef dat angstige gevoel. Driekes was een eerIiike jongen en hii had een brave vrouw. Waarom zou Peetje hier
niet even goed kunnen wonen als in het ouderlijk huis!
De vrouw van Driekes deed zelf de deur open; ze was klein en
blozend en verdween in 't niet bij Peetje, maar ze nam haar moederliik medeliidend bij den arm, en bracht haar in de keuken.
Er brandde een vuur in den haard, de vierkante tafel was dicht
daarvoor geschoven. Boven de tafel hing een petroleumlamp,
zwaar verguld, met bonte bloemen versierd. Op die lamp was de
kleine vrouw van Driekes bijna even trotsch als op haar molligen
jongen, die in de schommelwieg onder een kleurigen lappendeken
te slapen lag.
"Kijk Peetje", zeide ze, taen Roevers den armstoel naar binnen
droeg, .Jiier is een mooi, warm plaatsie voor [e, dicht bij den
haard; daar mag je nu altiid zitten!"

.

Een half uur later was Roevers vertrokken, tevreden met zichzelf en met de geheele wereld.
Hii had Peetje achtergelaten in haar eigen stoel, op een veilig
plekje, en de mooie, bonte spreuk bing aan een spijker tegen het
houten beschot vlak tegenover haar. Nergens kon ze beter zijn,
dan bii Driekes van de Voskuil en ziin vriendeliik, blozend
vrouwtje!
De eerste dagen waren heel moeiliik voor Driekes en ziin kleine
vrouwtje. Hun huisie werd vol van vreemde onrust; geklop tegen
de vensters, en angstig heen- en weergeloop door de keuken en
dan weer door de opkamer en dan weer door de schuur als van
een gekooid dier, dat ziin vriiheid zoekt; maar als de schuurdeur
wijd open stond, keek Peetje schuw naar buiten over de verre
heide en vluchtte naar Ide keuken in haar hoekje bij den haard.
Ze lieten haar begaan. Het zou weI beter worden, als ze aan haar
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nieuwe omgeving gewoon geraakt was, en werkelijk! eens op een
morgen, toen het kleine vrouwtje buiten te wasschen stond, hoorde ze een vreemd geluid, een regelmatig "klip en klap", het kwam
van binnen!
Ze sloop naar de keukendeur en gluurde om een hoek. Daar zag
ze, dat Peetje de wieg aan 't schommelen was: klip-klap! klip.klapl daarbij klokte ze op een eigenaardige manier met de tong,
zoodat de kleine Driekes kraaide van plezier.
Het kleine vrouwtje sloop weer even zacht naar haar waschtobbe en begon er te zingen als een vogeltje in de zone
Van dien dag af werd Peetje rustiger. Ze zat uren achtereen
bij de wieg en praatte over wonderlijke dingen met kleinen
Driekes, waar geen verstandig mensch iets van zou kunnen begriipen, Kleine Driekes begreep haar best, want hij lachte al, zoodra hij Peetje's gezicht zag en begon ook te praten in ziin eigen
taaltje van kleina vogelgeluidjes, voor ieder onhegriipeliik behalve
voor Peetja.
Meestal tegen den middag kwam iets van de oude angst boven.
Dan wilde ze naar buiten, en tegen den tiid, dat de zon onderging, kon niemand haar moor in huis houden.
Dan ging ze heel ver de heide op, tot Driekes' kleine vrouwtje,
met de hand boven de oogen turend, toch niets meer ontdekken
kon, dan een zwart streepje, dat mogeliik Peetje was, misschien
ook niet anders dan een boomstronkje.
Daar, heel ver weg, bleef ze onbewegelijk wachten, tot het donker over de heide viel.
"Dat is ze gewoon!" wist Driekes, "en het is een teeken, dat ze
zich thuis gevoelt, en de ouderlijke woning vergeten is.
En ze komt altiid weer terug! Thuis bleef ze weI eens uren lang
weg, en niemand maakte zich daarover ongerust".
"Maar het wordt zoo koud buitenl" klaagde het kleine vrouwtje,
~,het is toch winter!" .... En daarom sloeg ze Peetje een warmen
doek om de schouders, zoodat ze onrustig begon te worden, en
liet haar gaan.
Peetje stond op de heide en keek naar de zone
De heide leek en reuzenheirbaan aan weerskanten begrensd
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door zware dennenbosschen hoog en donker als een muur.'s Zomers
ging de zon daarachter schuilen nog v66r het tiid van ondergaan
was, maar '8 winters stond ze vlak boven den heirweg; het einde
daarvan leek een reuzenpoort, waardoor de zon haar laatste stralen breed en glanzend uit deed vloeien over de gansche baan, zoodat het zwarte purper van de heide in rood en goud hegon te
gloeien. De dennenstammen met hun roode, grillige slangenarmen,.
die de kronen droegen, waren aan 't lichten, alsof daar beneden
op den schaduwgrond vuren brandden, die hun roode vlammenschijnsel tegen het donkere verwulfsel kaatsten.
Peetje stond er in al dat licht, groot en vreemd en eenzaam..
Telkens keek ze luisterend achterom; ze luisterde naar een stem"
ze wachtte op een stem, op een vreugde, die eens haar koude hart
zoo warm gemaakt had, dat het van leven en bliidschap opgesprongen was .
. . . . Z60 koud! zoo koud was het daar van binnen nu gewordenr
Ze hield haar handen uitgespreid in het licht en luisterde ....
Als de zon onder was, en het bosch met donkere schaduwen gevuld, en het groote, zwarte kleed over de heide gespreid lag, keerde
Peetje terug.
Haar gezicht was rood en gezwollen van de koude, haar handen en voeten waren verstijfd, maar ze klaagde nooit. Niemand
wist ook of ze pijn daarvan gevoelde, ze zat aIleen in haar stoel
te mompelen, met een angstigen blik in haar oogen.
Driekes' kleine vrouwtje trachtte haar dan wat op te vroolijken
door haar jongen zijn kunstjes te laten vertoonen. Ze nam hem op
haar schoot en sloeg haar bonten zakdoek over zijn hoofdje. "Waar
is Driekske dan? Is Driekske weg?"
Driekske trok met een snellen ruk den zakdoek weg, en loerde
met guitige oogjes naar Peetje, om dan kraaiend van pret zelf den
zakdoek over zijn hoofdje te trekken.
Dat spelletje herhaalde zich, tot Peetje rustig werd en zelf met
Driekske begon te spelen.
Wessel en de twee broers, die op de hoeve woonden, kwamen
haar af en toe bezoeken, en altijd keerden ze voldaan weer naar
huis.
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Peetje was schuw en stil, als vroeger, maar ze leek tevreden en
dat was het voornaamste.
Ze toonde geen bijzondere vreugde, als ze haar broers zag.
"Ze gaat ons vergeten," zeide Wessel, dat had ik weI verwacht!
en het is maar goed ook! nu liidt ze niet veel, misschien liidt ze
weI in 't geheel niet! Zoo stomp is Peetje geworden, dat ze zich
haar eigen broersnauwelijks meer herinnert."
Maar Driekes' zachte vrouwtje schudde nadenkend het hoofd.
~,Dat is het niet, dat is het niet!" zeide zij bij zich zelve, "ik weet
niet, wat het is, maar bij ons is Peetje anders!"
"Kijkt ze nooit meer naar die mooie spreuk?" vroeg Wessel bij
een andere gelegenheid.
En toen hij hoorde, dat ze er nog geen enkele maal naar gekeken had, vond hii, dat het al heel min met Peetje geworden
was, zoo min, dat die geregelde bezoeken eigenlijk overbodig werden, en tot eens of tweemaal in het jaar beperkt konden worden ..
De tiid ging snel voorbii, Kleine Driekes werd groot, zoo groot,
dat hij naar school kon gaan..
Door de keuken waggelde nu een klein dik meisje met kromme
beentjes, en in de schommelwieg lag nog een kindje, niet zoo groot
en sterk als Driekes geweest was.
Het vrouwtje kreeg de handen vol! Ze was niet meer zoo rond
en blozend als bii het begin van haar trouwen; ze zong niet meer
zooveel!
Er waren goon gouden bergen, en als ze Peetje niet gehad had,
zou de zorg van het dageliiksch brood weI eens wat al te zwaar
voor haar en Driekes geweest zijn.
En daarom juist verdroot het haar, dat ze zoo weinig tiid
meer over had voor Peetje; want Peetje werd onrustiger! Ze miste
kleinen Driekes, dat was duidelijk! Hii ging vroeg in den morgen
naar school, en bleef 's middags over, om den verren afstand, hij
had geen tiid meer om met Peetje te spelen.
Haar onrust sloeg soms over in boosheid; haar gezicht werd
oud en rimpelig, ze werd heel vroeg oud, zooals ieder hart, dat
in een gevangenis leven moet.

Eens kwam er een lange, triestige zomer, na een koud e-n voch-
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tig voorjaar. De grijze regen stoof over de heide, en toen ze begon
te bloeien, was er geen vrooliik gezoem van bijtjes en geen vlinderlicht gewiek.
lederen morgen hoopten de menschen op zone "Het kan toch
niet altiid blijven regenen," zeiden ze, "eens moet de zon toch weer
gaan schijnen!"
Maar er was altiid grijsheid en altiid regen. Op den breeden
heirweg, die naar den gezichteinder voerde, stond het water in de
diepe karsporen; overal glinsterde water! Tusschen de boomen
hing een vreemde, blauwgrijze damp, als rook van een smeulend
vuur. En de zon ging nooit meer onder voor Peetje! er was
geen zon!
Toen begon Peetje's onrust schrikbarend te groeien; ze ging
loopen met gebogen rug, zooals de oude Roevers gedaan had, toen
hij nog lang niet "oud" was. Maar in huis was ze toch niet te houden. Ze zwierf iederen middag door regen en wind over de heide;
op een bepaald punt bleef ze staan en luisterde lang. Als ze eindelijk thuiskwam, waren haar kleederen doorweekt en met modder
bespat. Zoo kon het niet blijven!
"Peetje zal nog ziek worden," klaagde Driekes' vrouwtje, "en
wat moeten we dan beginnen!"
Driekes sprak met de broers. "Je moet haar laten gaan," raadden de broers, "zoo deed ze thuis ook, en als je haar tegen wilt
houden, wordt ze hoe langer hoe onrustiger!"
Maar op een avond, na een langen zwerftocht, zat Peetje in
haar stoel te rillen met roode vIekken op haar wangen en een
felle glinstering in. haar oogen,
Den volgenden dag kon ze niet opstaan en vele dagen .daarna
niet.
Ze lag bewusteloos en praatte over dingen, waar niemand iets
van begreep.
Het vrouwtje werd bleek ell stiI vall waken. Driekes hielp haar
zooveel hij kon, en zorgde voor klein-Geurtje in de schommelwieg,
als hij van 't werk thuiskwam.
Maar toen de ziekte week, en Peetje de menschen am haar heen
weer begon te herkennen, werd alles nog veel moeielijker; want
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ze begreep niet, waarom ze niet op kon staan, niet eens zonder
hulp overeind komen! Ze worstelde tegen dit zwaktegevoel als
tegen een boozen vijand, die haar binden wilde, zoodat ze niet
naar buiten kon gaan in het vrije veld.
Toch moest de angst voor den dood, het gevoel van sterven,
zwaar op haar hart gelegen hebben, terwijl ze schijnbaar volkomen bewusteloos lag, want nu praatte ze over niets anders! ....
maar ze wilde "in 't vrije veld" sterven, in 't vriie veld, en daarom
wilde ze naar buiten!
"Peetje gaat nog niet sterven," zeide de dokter en klopte haar
vriendelijk geruststellend op den schouder, "als ze heelemaal
beter is, 'dan mag ze het veld weer in, maar eerst moet ze zoo
sterk zijn, dat ze weer goed kan Ioopen."
En Driekes zeide het den dokter na, maar ziin kleine vrouwtje
schreide, als ze Peetje zoo onrustig zag, en hing de mooie, bonte
spreuk op tegen de bedsteedeur, dat Peetje ze altijd zien kon;
misschien zou de spreuk haar toch weI helpen!
. Het was midden herfst geworden; de heide was
lang uitgebloeid, een enkele erica hief nog haar karmozijnen
klokjes boven het doffe brons van de heidestruiken.
Peetje zat in haar stoel, het loopen ging nog moeieliik,
"Dat is gelukkig," zeide de dokter, "nu kan je haar gemakkelijker
in huis houden; het ornzwerven zooals vroeger, zou ze nu nog
niet kunnen verdragen."
Maar als Driekes' vrouwtje in de schuur bezig was en Peetje
rustig in haar stoel waande, stond Peetje op en strompelde langs
de tafel naar de deur, en trachtte den grendel weg te schuiven,
want in 't vrije veld wilde ze sterven!
De roestige grendel week niet voor den zwakken druk van haar
bevende vingers; ze woelde en werkte, tot een klein geluidje, een
niets haar op deed schrikken ennaar haar plaatsje deed sluipen
bi.i den haard.
Daar zat ze dan, alsof er niets gebeurd was, maar ze keek met
angstige hongeroogen naar buiten; haar doode gezicht was levend
geworden door den angst, die in haar woonde .
Maar eens, op een donkeren Novembermiddag werd Driekes'
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vrouwtje, toen ze even de keuken uit was, opgeschrikt door een
harden slag en 't angstig schreeuwen van haar kind.
Ze yond Peetje op den grond tegen de deur gevallen, haar kleine
meisje stond in een hoek van angst te schreien. Ze suste het kind
en trachtte Peetje op te helpen; maar Peetje verweerde zich heftig,
want nu wilde ze naar buiten, nu was het tiid!
Het vrouwtje liep hulpeloos de keuken rond, ze wist niet wat
te doen, ze moest Peetje laten liggen, tot Driekes thuis zou komen,
nog nooit was de middag haar zoo lang gevallen.
Toen eindelijk de zon nog even door de wolken brak en de
.schemerige keuken opeens in 't volle licht zette, werd Peetje's angst
.afgriiseliik! Ze kroop zelf overeind en liep tastend rond, terwiji
ze vreemde, klagelijke geluiden uitstootte, als van een dier-in-nood.
"Stil Peetjel stil dan toch! ik zal eens gaan kiiken, of het kan!"
-beIoofde het vrouwtje, ten einde raad.
Ze ging naar buiten in het open tuintje en voelde hoe de ijskoude Noord-Westenwind haar door de kleederen heenblies en
haar oogen Ideed tranen. Ze hield haar handen op, ze voelde eerlijkl Ze voelde ijzige, ijzige koude en andersniet!
Peetje had binnen strak staan luisteren, maar toen Geertje
terugkwam en het hoofd schudde, begon het klagelijke zoeken
opnieuw, tot Driekes haar zoo yond en in haar steel terugdwong.
"Ik ben bang voor Peetje, als ze zoo doet," klaagdo zijn vrouwtie, "ik kan het zoo niet met haar uithouden."
Driekes keek hulpeloos rond, het was een mooie verdienste,
maar hii wilde zijn Geertje niet ongelukkig zien. Toen bedacht hii,
dat het misschien goed zou zijn, den Domine te halen. Zij beiden
kwamen nooit in de kerk, het was te ver en ze leefden braaf;
maar hij had een vaag gevoeI, dat het Peetje zou helpen. Daarom
besloot hij dadeliik naar het dorp te gaan en met den Domine te
spreken.
Geertje zocht in dien tusschentiid haar angst meester te blijven
door met klein-Geurtje te spelen, zooals ze vroeger met Driekes
gedaan had!
"Hoe groot wordt klein-Geurtje dan? ... Zoo groot!" .... en
"Hoe doet het koetje-boe?... en weet klein-Geurtje nog, hoe
"t haantje-kukeleku doet?"
.
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Het wachten duurde lang, de regen kletterde tegen de ruiten
en Peetjes on rust begon weer te groeien,...... maar eindelijk
kwam Driekes toch en bracht den Domine mede. Ze waren druipnat en moede van 't worstelen tegen den wind, over de slibberige
wegen.
De Domine was nog heel [ong en keek met eenangstig gezicht
naar Peetje's dringen tegen de deur, die niet open wilde gaan, en
ze moest naar buiten, ze wilde sterven in 't vrije veld!
Driekes en zijn vrouw stonden hem aan te zien, ze hadden hem
geroepen om Peetje te helpen! De angst over ziin onmacht sloeg
hem met volkomen hulpeloosheid; hij voelde zich even hulpeloos
en verward als Peetje zelf en had, als zij, weI weg willen vluchten van deze menschen, die van hem verwachtten, dat hij helpen
zou. Eindelijk ging hi] naar haar toe en legde zijn hand op haar
arm.
"Peetje gaat niet sterven," zeide hii, "de dokter heeft immers
geezegd, dat Peetje beter wordt, en dan mag ze buiten, den geheelen dag in de zon!"
Driekes schudde het hoofd. Dat had de dokter en dat hadden
'zij al zoo dikwijls gezegd!
Neen, Peetje luisterde ook niet, ze keek naar de deur als een
gevangene, die maar een ding weet: dat hii uit de gevangenis moet,
nul .... op dit eigen oogenblik! ....
Want een hart, dat zich bewust is geworden van ziin gevangenis, moet er uit!.... het moet haastig bevrijd worden! Het
worstelt zich dood, of vrij!
.
Dat kon de Domine niet wetenl
Hij kon enkel zien, dat Peetjes geest gebonden was, en haar
lichaam zoo zwak, dat het de felle koude daarbuiten nog niet
zou kunnen harden, .... en toen haar mompelend worstelen eindeliik uitschoot in een angstig geschreeuw, keek hij radeloos rond
en wist niet hoe, of wat!
Tot zijn oog vieI op de bonte spreuk tegen de open bedsteedeur.
Hij nam Peetje's hand. "Waarom wil Peetje zoo graag in 't vrije
veld sterven?" vroeg hii, "God is toch overall"
"Kijk, Peetje!" woos hii, "daar staat het! dat kan je immers
70
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weI lezen?" .... "Het oog van God, die alles ziet," .... Probeer
het eens te zeggen, Peetje! God ziet alles! Hij ziet ook wel, hoe
Peetje verlangt om naar buiten te gaan, maar Hij is hier ook! En
Hij heeft je lief!"
Driekes' kleine vrouwtje stond er bii te schreien van vermoeidheid en zenuwachtigheid, Zoo mooi als de Domine hadden zij en
Driekes het niet kunnen zeggen, en Peetje luisterde er naar! ....
Ze luisterde wezenlijk. Ze keek niet meer naar de deur, maar
naar de mooie, bonte spreuk, voor het eerst!
De Domine bracht Peetje in haar stoel; ze liet zich gewillig
leiden, ze was geheel en al uitgeput,
Toen bad de Domine, dat Christus komen mocht, am haar rustig
te maken, en haar te zeggen, dat God overal was, en dat Hij VOOI
Peetje wilde zorgen, omdat Hij haar liefhad.
Daarna ging de Domine heen.
Dien avond bleef Peetje kalm in haar stoel en liet zich gedwer
door Driekes' vrouwtje naar bed brengen, toen het tiid was.
De spreuk had het gedaan, de mooie, bonte spreuk!
Dat leek ook werkelijk zoo! Na dien avond was er een grootr
verandering in haar toestand gekomen. Ze was niet meer ZO(
angstig en onrustig! Toch, wanneer ze meende, dat niemand 01
haar lette, sloop ze naar de deur en morrelde aan den roestiger
grendel en de grendel zou het op den duur niet uithouden teger
Peetje's wil en Peetje's terugkeerende krachten.
. Eens, op een Decembermiddag, toen de zan begon te daler
boven de poort aan den gezichteinder, schoot, na lang duwen er
wringen, de grendel terug; Peetje deed de deur open en ging naa,
buiten, haar ouden gang. Want in 't vrije veld wilde ze sterven
het was of de angst over haar opgeslotenheid haar nu nooit mee:
verlaten zOU.
Driekes' vrouwtje was hevig ontsteld! Maar toen ze Peetj
eindelijk op de gewone manier terug zag keeren, rustiger dai
ze heel den tiid van haar ziekte geweest was, liet ze haar vrij,
Toch was er een groote verandering gekomen!
Naar de kinderen vroeg ze niet meer, ze leek zelf weI heele
maal kind geworden. Iederen morgen stand ze voor de mooir
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bonte spreuk en stamelde de eerste woorden, zooals vroeger:
"Ret. .. oog... van... God... die... alles... ziet,"...... Dan
luisterde ze lang en ging eindelijk naar de schuur. Ze telde er in
haar verbeelding de koeien: de kleine bles, en de roodbonte, de
zwart-bonte en de pikzwarte, en dan nog de groote bles, het
waren er vijf!
Als ze geteld had, stond ze weer een langen tiid te luisteren; ze
zocht een klank op te vangen, een berinnering uit bet verleden.
"Peetje is kindsch geworden," zeide Wessel, toen hij haar eens
bezocht, "precies zoo deed ze vroeger, toen ze nog op de boerderij was."
Maar ze wisten niet, dat Peetjes hart in ziin gevangenis aan 't
worstelen was om vriiheid, dat het aan 't zoeken was, terug ....
al verder terug, naar bet licht, dat er eens geweest was, en dat
altiid de deur van haar woning kwam openen, zoodat ze op den
drempel kon staan en naar buiten zien en zich koesteren in de
warmte en de vreugde van dat licht.
"In het vrije veld wil ik sterven," zei Peetje telkens als ze naar
buiten ging; dan stond ze langen tijd bewegingloos midden op
de heide, maar ze keek niet meer achterom, alsof iemand haar
geroepen had, ze kook naar de zon en hield de armen uitgestrekt
tot een geheimzinnige dwang haar evenals vroeger naar huis deed
keeren ....
J anuari liep ten einde; een vorst van weken lang had den
grond doen versteenen, en iederen dag kwam de zon weer stralend op, en ging achter de groote poort aan den gezichteinder
bloedrood onder.
Toen, op een middag deed Peetje de deur open en keek naar
buiten met een wonderliik verwachten in haar oogen, Zoo levend
was Peetje's gezicht nog nimmer geweest! "In 't vrije veld wil ik
sterven", zeide ze, "nu is het tiid!"
Ze drukte de bevende handen tegen haar hart, dat zoo zwaar
klopte, alsof het haar uit de borst wilde springen.
Toen ging ze de heide op, heel ver, de plek voorhij, waar ze
altijd wachten bleef, totdat de zon verdwenen was. Ze luisterde
niet, ze keek niet meer am naar het huisje, ze keek aIleen naar het
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licht, dat breed en helder als een stroom van zuiver goud over de
heide vloeide.
Plotseling strekte ze de armen uit,.... en laehte! voor het
eerst! Iemand opende de deur van haar gevangenis, een goede
hand, een hemelsehe hand!
Haar hart kwam op den drempel van zijn waning te staan en
laehte het lieht tegemoet.
"Het. .. oog... van... God... die... alles... ziet" , stamelde
Peetje. Er was geen stem meer, die haar om deed zien, er waren
geen vriendelijk-medelijdende oogen, die' haar onrustig maakten,
zoodat ze iets verwaehtte,.... iets anders verwachtte! ....
Ze dacht aIleen aan de zon, en aan al het licht, en het was het
oog van God, dat Peetje wilde ontmoeten; daarnaar had ze aldoor
gezocht in haar gevwngenschap!
De zon stond nu midden in de poort, gloeiend rood! er waren
geen stralen moor, ze kon de zon nu aanzien, dichter bij!.... Ze
vergat alles, ze wilde het licht ontmoeten, het klare, roode licht,
dat haar hart zoo warm gemaakt had.
Er was geen gedachte aan sterven moor, ze leefde voor het eerst,
en ze ging voort in een wonderlijke verklaring. Was zij het? ...
Peetje? ...
De zon was achter een violetten wolkenhang verdwenen, er
volgde een oogenblik van vreemde, kleurlooze stilte,.... tot opeens, boven den donkeren boschrand, de hemel ging bloeden in
rood-oranje! er schoten roode vlammen langs den hemel, die
doofden in het teerste violet. Peetjes hart bleef lachen ook toen
de zon weg was. Ze liep met haar magere handen uitgestoken en
haar oude rimpelgezicht opgeheven, .... Peetje keerde huiswaarts
onder het oog van God.
En het oog van God was als het licht van de zon, maar grooter
en klaarder, het straalde in oneindige heerlijkheid over Peetie,
De iizige vorstwind blies over de naakte heide, ze voelde het
niet!
Ze liep altijd maar voort langs den grooten heirbaan, die naar
den gezichteinder voerde; ze struikelde en viel, ze wondde zich
het gezicht en de handen aan de ruwe heidestruiken, maar ze
stond weer op en scheen geen piin te gevoelen,
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De kleuren aan den hemel verbleekten, de sterrennacht kwam
over de aarde wandelen groot en donker maar in wonderlijke
klaarheid.
Peetje ging voort in den sterrennacht en het oog van God was
over Peetje.
De vorst deed al wat leefde, verstijven, ook Peetjes arme
lichaam, tot het vergat voort te gaan en stil-godoken achter een
eikenstruik bleef zitten; maar Peetje zelf wist daar niet van. Ze
voelde zich bevrijd, haar hart ging vroolijk het licht tegemoet. Ze
voelde zich omgeven door zachte sluimorgedachten; ze was een
kind, en de zon was er en de bloemen en de vogels in het vriie
veld; en ze was niet bang voor het oog van God, het straalde over
Peetje in den fonkelenden sterrennacht
.
Den volgenden morgen vonden ze haar ver weg op de heide
tegen een eikenstruik, doodgevroren.
"Ze heeft haar wensch gekregen", zeiden de menschen, .Jiet
was zeker Peetje's tiid! voor haar is het gelukkig!".. . . .. Maar
ze wisten niet, dat arme, dwalende Peetje ook haar eigen stillen
kruisweg had moeten gaan onder het oog van God, zoo goed a,I$
ieder andere
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IV.
De koning, begeerig van het wild te smullen, zegt reeds
spoedig tot den intendant: ,,'t Zou goed zijn, den loetoeng nu
maar op te eten." De intendant maakt bezwaar: de aap is er
pas, hij is nog niet gewend en zal wegloopen als men hem pakken wil. De koning wil echter van geen uitstel hooren, en zoo
haalt de intendant dan een zware werpspies en slingert die
naar den aap. De spies slaat in den grond en wordt krom,
maar de loetoeng ontkomt. De poging wordt herhaald, maar
mislukt wederom. De aap neemt nu de wijk naar het hondenhoke Nog eens gooit de intendant met een spies naar hem, maar
nu raakt hij den hond, die sterft, terwijl de loetoeng "veer ontkomt. Deze vlucht nu naar den paardenstal. Opnieuw werpt
hij een spies naar hem, maar raakt thans het paard, terwijl
de aap ongedeerd blijft. Zoo wordt de jacht nog een poos voortgezet, ook met kapmes en kris, maar de aap was niet te treffen.
Nu worden de zeven groote jachthonden op hem afgestuurd,
maar in plaats van den aap te pakken, vallen ze den intendant
aan. Eindelijk begrijpt men, met geen gewonen loetoeng te doen
te hebben. De koning ziet er noode van af, hem te verorberen,
en gelast nu den intendant, hem aan te bieden aan de prinsessen, te beginnen bij de jongste der aanwezigen, bij Poerba
Leuwih.
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De intendant gehoorzaamt en begeeft zich, gevolgd door den
loetoeng met gestrekten staart, naar de prinsessen. Hij treft
deze aan in de weefkamer aan den arbeid en begint met den
aap te presenteeren aan Poerba Leuwih, "tot een afleiding onder
het weven", gelijk hij zegt. "Neen", - zegt ~\j - "de loetoeng
is wel groot en mooi, maar ik heb toch geen zin in hem. Ik
zou weI een page willen hebben, maar dan de zoon van een
edelman, en geen loetoeng." De intendant brengt hem vervolgens naar de tweede, de derde, de vierde en de vijfde prinses,
maar ook die bedanken voor hem, deels uit vrees voor de
oudste zuster. Ten slotte brengt hij hem bij Poerba Rarang.
Deze heeft ook bedenkingen, maar eindigt toch met hem aan
te nemen, opdat zij niet verdacht zou worden een geschenk
van haren vader te weigeren. De intendant, aan den bekomen
last voldaan hebbende, vertrekt, maar zegt bij het heengaan
tegen den aap: "Jonker, blijf nu maar hier!" - waarop deze
weer antwoordt met een hoofdknik.
Terstond begeeft de loetoeng zich nu naar de open ruimte
onder de weefkamer, luistert naar het klepperen van de getouwen en slaat de prinsessen gade bij haren arbeid. Van dien
kunstigen arbeid, van de stof er voor gebruikt en van de werktuigen er voor gebezigd, geeft de auteur een schoone, dichterlijke
beschrijving. Niemand was in die kunst meer bedreven dan
Poerba Rarang.
Op een gegeven oogenblik laat Poerba Rarang haar schietspoel
vallen en deze rolt door een reet in den vloer naar de ruimte
onder het vertrek. "Och zuster", - zegt ze tegen Poerba Endah"raap even mijn schietspoelop!" Deze beweert echter geen tijd
te hebben. Zij vraagt het daarop aan de volgende zusters, een
voor een, maar ontvangt telkens hetzelfde bescheid. Ten slotte
zegt Poerba Leuwih: "Zuster, je hebt immers een knecht, den
loetoeng; laat dien het doen!" - "Jonker", - zoo beveelt
Poerba Rarang nu - "raap even mijn schietspoel op!"
De aap doet het, maar breekt vervolgens de schietspoel in
vijf stukken, welke hij aan Poerba Rarang overreikt, waarna
hij naar buiten gaat en op het erf gaat zitten.
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"Schelm van een loetoeng!" - roept zij uit - "daar heeft
hij mijn schietspoel kapot gemaakt!"
In haar drift stootte zij het bakje met water tot bevochtiging
van den inslag om - iets dat streng verboden is. 1)
"Verboden! verboden!" - roepen de zusters te gelijk "je loopt gevaar, door een tijger gelikt te worden of huidvlekken
te krijgen."
Haar weefsel geraakte nu onklaar. "Zusters, helpt me even
den rugband losmaken!" roept zij. Toen zij vrij was, greep zij
een paar stukken van het weefgetouw en wilde den aap te lijf.
Op het gerucht kwam de oude meid de keuken uitstuiven,
juist toen Poerba Rarang naar den loetoeng sloeg. In plaats van
dezen trof ze de dienstbode. Nog eens sloeg ze naar hem, maar
weder raakte ze de meid, Al hare pogingen om den loetoeng
te grijpen en te straffen, mislukten. Ten einde raad deed zij
een beroep op haar verloofde Indradjaja, om de tuchtiging van
haar over te nemen. Hij beloofde dat, maar deed niets.
Poerba Rarang acht zich verontreinigd door aanraking van
den loetoeng en geeft nu het voornemen te kennen, zich
daarvan door een bad te reinigen. De zusters en "de dienstbode
gaan met haar. Gezamenlijk begeven ze zich naar een afgesloten
badplaats, leggen hare kleeding neer aan den voet van een
boom, welke zich over het water heenboog en begeven zich
te water.
De Ioetoeng was de jonkvrouwen op eenigen afstand gevolgd.
Hij was ontstemd en ook verveelde het hem zoo aIleen thuis
te blijven. Bij de badplaats gekomen, zorgde hij, dat men hem
niet zag. Stilletjes nam hij nu de kleeren weg, klom er mede
in den boom en hing ze daarin op, elk stuk aan een take
Intusschen begon de avond te vallen en het werd koel. Poerba
Rarang gelast de dienstbode de kleeren te krijgen, maar toen
ze naar den kant zag, waren ze weg. "Wie zou zoo slecht zijn
geweest, onze kleeren weg te nemen?" roepen allen uit. Terwijl
ze erover kibbelden, wat ze nu zouden beginnen, kwam de
1) Pamali, d.i, voor iedereen verboden, terwijl overtreding onheil na
zich sleept.
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loetoeng te voorschijn en zagen ze de kleeren hangen. Nu
begrepen ze, wie de dader was. "Loetoeng!" - schreeuwt.
Poerba Rarang - "je neemt de dingen maar weg! Je moest
begrijpen, dat je ondergeschikt bent! Geef hier onze kleeren!"
Nu ze op zoo'n toon tegen hem sprak, wilde hij aan haar
verlangen niet voldoen, De kleeren van de anderen echter
wierp hij naar beneden. Dit maakte Poerba Rarang nog boozer.
"Geef mijn kleeren, loetoeng!" - riep ze - "of het zal je je
leven kosten." Die bedreiging versterkte nog zijn afkeer van
haar. Hij kwam naar beneden, snelde naar het paleis, ging
naar binnen en wachtte daar op de terugkomst der jonkvrouwen..
Nauwlijks was de loetoeng vertrokken, of de overgebleven
kleeren vielen vanzelf naar beneden, zoodat nu ook Poerba.
Rarang zich kleeden kon. Terstond keerden de prinsessen en
de dienstbode naar huis terug. Den loetoeng daar ziende, was
Poerba Rarang haar drift geen meester en overlaadde zij hem
met verwijtingen en scheldwoorden. Daarover vertoornd, slaat
hij alles in huis, in de keuken, in de weefkamer en de gaanderijen kort en klein, - niets weerstond zijn ongewone kracht.
Poerba Rarang riep spoedig den intendant. "Je schijnt het je
niet aan te trekken", - zegt ze verwijtend - "je bent maar
erg ongevoelig!" - "Wat is er dan aan de hand?" vraagt hij.
Zij deelt hem het voorgevallene mede, en wil, dat hij den
loetoeng zal dwingen de schade te vergoeden. Hij verklaart,
ofschoon overigens tot aIle diensten bereid, daartoe niet bij
machte te zijn. Dat valt haar tegen, maar dan moet de aap
weg. "Breng hem dan maar naar 't gebergte!" - zegt zij. "Zij
[Poerba Sari en de loetoeng] zijn toch even leelijk, even zwart,
ze passen bij elkaar,'t is neteenstel,latenzemaarsamenhokken!"
De intendant gehoorzaamt. "Kom, jonker", - zegt hij "laten we gaan I"~ De loetoeng knikt toestemmend en volgt hem.
Zoo moest de booze Poerba Rarang, zonder het te weten noch
te willen, den raad der goden vervullen. De loetoeng van zijn
kant had haar en haren zusters in de door hem aangerichte schade
een ernstige waarschuwing toegediend. Een waarschuwing, geen
strafe Daarom keeren na zijn heengaan huis en inboedel tot den
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vorigen goeden staat terug. Blijft de verkeerde gezindheid jegens
de jongste zuster voortduren, dan zal de straf niet uitblijven.

v.
De intendant gaat met den loetoeng langs den hem welbekenden weg naar 't gebergte en komt bij Poerba Sari. Ofschoon
deze des nachts biootgesteid was aan den kouden wind, des
morgens droop van den dauw, en des daags de hitte der zon
te verduren had, zag zij er nog bevalliger uit dan voorheen.
Minzaam vroeg zij den intendant naar het doel van zijne komst,
en dat van hem vernomen hebbende, zegt zij: "WeI zoo, heeft
mijne oudste zuster nog genegenheid voor mij? Al bestaat haar
geschenk uit een loetoeng, en al is deze zwart en leelijk, ik
neem het toch in dank aan. Hij zal mijn verbIijf in het bosch
minder eenzaam maken en ik zal het voortaan niet meer zoo
drukk.end stil hebben!" Nadat zij er weder haar excuus over
heeft gemaakt, dat zij hem niets kan aanbieden, zelfs geen
betel, keert hij naar de stad terug, waar hij Poerba Rarang
verblijdt met de mededeeling, dat de loetoeng nu goed en weI
daar buiten bij Poerba Sari is.
Met droefheid aanschouwt de loetoeng het verblijf van Poerba
Sari: een uitgeslagen bamboe tot vloer, een rist riet tot dak!
Hij is er bekomrnerd over. Daar schiet hem zijn slaapformulier
te binnen en terstond prevelt hij het in de richting der prinses.
Deze wordt met een diepen slaap bevangen. "De toestand van
de meesteres doet mij leed", - zegt hij bij zichzelven - "ik
zal tot Meeder bidden; aan Meeder zal ik raad en aan Vader
zal ik hulp vragen, opdat zij haar een beter verblijf geven
terwijl zij slaapt."
Hij schudt zijn omhulsel af en daar straalt zijn glans als
de sterren, en ais de bliksem schitterr de heerlijkheid van
Goeroe Minda. Hij hangt zijn omhuisel aan een boomstarn, zet den grooten teen van zijn rechtervoet op den
grond en duwt zich met kracht omhoog. Hij stijgt opwaarts,
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boven lucht en wolken, de bronnen van licht en warmte en
van den wind voorbij. Weldra bereikt h\i den bovensten hemel,
het onmetelijke veld, waar een eeuwige dag heerscht. Voor
zijne Moeder komende, gaat hij eerbiedig zitten met gebogen
hoofd. Zij vraagt, wat hij te zeggen heeft. Hij antwoordt: "Och
niets, Moeder! Ik heb haar, om wie ik in den vreemde ging,
gevonden, doch heb gezien, dat zij zeer leelijk is, zwarter dan
modder, donkerder dan een raaf. Haar glans is echter niet
verdwenen: daarin gelijkt zij sprekend op u."
"Laat haar zwart en onooglijk uitzicht u niet ontmoedigen,
jonker, Dat zit er slechts van buiten op; in den grond gelijkt
zij op mij."
"Maar, Moeder! het is treurig om aan te zien: haar vloer
bestaat uit slecht een uitgeslagen bamboe en haar dak uit
slechts een rist riet. Ik bid u om raad en Vader bid ik om
hulp, ten einde haar een beter verblijf te geven. Ik heb er
innig mee te doen."
"Jonker, wees niet angstig noch verschrikt. Er zal zeker in
voorzien worden: Meeder zal er voor zorgen. Keer terug nu
het nog nacht :is: ge mocht de juffer eens ontwaakt vinden.
Laat zij uwe schoonheid niet zien, want de dag is nog niet
daar: het doel mocht anders verijdeld raken!"
Eerbiedig neemt de zoon afscheid en keert haastig naar de
aarde terug. Poerba Sari slaapt nog gerust. Hij trekt zijn omhulsel weer aan en ziet er nu weer geheel uit als een loetoeng.
Inmiddels sprak de Verheven Moeder tot de wijzen: "De
Jonker is hier geweest. Voldoet aan het verlangen van den zoon
des konings! Seda neme de zorg op zich voor het voorhuis en
Sakti voor het huis zelf, en dat de goden voor het ameublement
zorgen l Ontbreke er niets en zij het schooner dan in de stad
en voorzien van een badplaats In
De wijzen toonden wat ze konden, en wat ze maakten.....
daar boven was het weI geestelijk, maar hier beneden werd
het stoffelijk. Aan den wil der Verheven Meeder werd voIdaan.
In een oogenblik verrees een prachtig paleis met schitterende
meubelen, Bijzondere zorg werd besteed aan het slaapvertrek:
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zeven zachte matrassen werden op elkaar gestapeld, om de
prinses tot bed te dienen. Terwijl zij nog sliep, tilde de loetoeng
haar op, legde haar op dat zachte bed, en dekte haar toe met,
kostbare dekens, waarna hij zijne gewone plaats in het voorhuis
weer innam.
Terwijl dat een en ander tot stand kwam, deed de Verheven
Moeder in eigen persoon een badplaats ontstaan nabij het paleis ..
Zij vergoot daartoe een stroom van tranen, welke neervloeide
op de aarde en daar een bassin vormde van het helderste nat.
Dat vocht vloeide van daar naar buiten door een buis van
zuiver koper en werd buiten opgevangen in een gouden badkuip.
Bij deze kuip beyond zich een schepvat van zilver. Langs de
boorden van het badwater prijkten eensklaps de schoonste
planten en de schitterendste bloemen, een waar kunstwerk van
de goden.
Bij het aanbreken van den dag ontwaakt de prinses..
Opstaande ziet zij boven en onder zich en om zich heen alles
blinken en schitteren. Verstomd staart zij dat alles aan. Dan
zegt zij bij zichzelve: "Waar ben ik nu? Gisteren bestond mijn
vloer uit een uitgeslagen bamboe en mijn dak uit slechts een
rist riet, en nu ontwaakte ik in zulk een prachtvol paleis!"
Ze daalt de trap af, die een lambrizeering had van sandelhout
en treden van roodkoper. Beneden gekomen ziet ze den
loetoeng en vraagt hem: ,.,Jonker, waarheen zijn we gevoerd?
Ik ben zoo bang in dit tooverpaleis l" - "Wees maar niet zoo
angstig, meesteres!" - antwoordt hij - ,,'t is een gering
geschenk van uw dienaar, den loetoeng, ter vervanging van
uw schamel verblijf." - "Maar, jonker! hoe komt ge aan zoo
iets? Ik ben bang, dat ge er niet eerlijk aankomt!" Eerst nadat
hij haar dienaangaande had gerustgesteld, week haar angst.
De alziende Verheven Mooder, alles wetende, deed nu een
benauwende hitte ontstaan, opdat die Poerba Sari zou treffen,
met 't doel, dat deze spoedig het badwater zou leeren kennen.
"Wat heb ik 't toch benauwd!" riep zij. "Jonker, waar zou hier
ergens een badwater zijn?" - "Zoek maar eens bij het huis", _.
zoo luidde zijn antwoord, - "iets hooger op; daar is nog een
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toevoegsel tot hetgeen ik van nacht verkregen heb." - "Pas
jij dan op het huis, terwijl ik een bad ga nomen!" - "Goed,
meesteres! op het huis passen is 't eenige werk, dat ik versta,"
Poerba Sari verlaat haar schoone huis, om een badplaats te
zoeken, Zij gaat moederziel aIleen, nog steeds gehuld in haar
grove, gescheurde kleed, dat niet verder reikt dan van den
middel tot de knieen, Zij klimt eene hoogte op, en nu ziet zij
weldra het badwater v66r zich - fraaier dan aan het hof en
voorzien van vorstelijk vaatwerk. Maar daar overvalt haar het
gevoel, dat zij zich misschien weI op verboden terrein bevindt.
Wat zal zij doen? Niet baden, - maar zij heeft het zoo benauwd!
WeI baden, - maar als zij eens heiligschennis pleegde! Al
denkende vindt zij een uitweg: zij stelt zich voor, dat de
vorstelijke eigenares een bad gaat nemen, en dan wordt haar
weI vergund mee te doen, wiji er geen andere badplaats is.
Met den zilveren schepper giet zij nu het reine nat over zich
uit; zij reinigt lid voor lid, en ziel daar komt hare aangeboren
schoonheid weer te voorschijn en de glans deelt zich mede
aan de omringende voorwerpen. De bloemen ritselen, de
bladeren glinsteren; het was of het zand zich bewoog en of het
grind glimlachte. Alles weerspiegelde den luister der prinses,
in die .mate, dat de zon ervan verbleekte.
Vorstelijk waren haar gestalte en houding, toen Poerba Sari
naar haar paleis terugkeerde, waar zij den aap met gekromden
rug op zijn wachtpost yond. "WeI, meesteres", - vraagt hij ."heeft u de badplaats gevonden?" - "J a", antwoordde zij "en daar lag vorstelijk vaatwerk, waarvan ik niettemin gebruik
.gemaakt heb, mij het z66 voorstellende, dat de vorstelijke
eigenares een bad nam en ik mocht meedoen, wijl er geen
andere badplaats was."
De loetoeng deelt haar numede, dat, terwijl zij afwezig was,
er in het voorhuis een gouden kistje voor haar is neergezet.
.Zij opent het, en de inhoud bleek te bestaan uit kostbare,
vorstelijke kleederen en versierselen, welke door den auteur
breedvoerig en in schoone verzen worden beschreven. Zij durft
die kleederen echter niet best aantrekken, uit vrees heilig-
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schennis te plegen, maar nadat de loetoeng haar dienaangaande
heeft gerustgesteld, doet zij de kleederen en versierselen aan,
en nu is hare schoonheid volkomen.
Na zich aldus gekleed en versierd te hebben, zit de prinses in
haar gouden voorhuis neer en smaakt voor de eerste maal het
genot van een betelpruimpje, waarvoor zij de ingredienten had
gevonden in het kistje, van de goden ontvangen.')
Steelswijs, maar met welgevallen, laat de loetoeng zijne oogen
op de lieftallige prinses rusten, en hij spreekt bij zichzelven:
"Hoe schoon is de meesteres! Waren we niet beiden midden
in onze ascese, ik zou haar reeds nu de mijne willen zien."
Zoo was zij dan nu
rijk in goed, vrucht van haar tranen,
maar nog zonder onderdanen.

VI.

De auteur brengt ons nu weer naar het hof, en leidt wat hij
zeggen gaat in met dit versje:
van 't begin af boos van zinnen,
ja, van kindsbeen snood van binnen,
barsch, onheb'lijk van den aanvang:
niemand meer den Poerba Rarang.

"Intendant", - zoo sprak zij Op zekeren dag - "ga eens
wat wilde pisang voor mij halen uit het bosch!" Hij boog en
vertrok. In 't bosch gekomen, bemerkte hij een schitterend
licht, ongeveer ter plaatse waar Poerba Sari woonde. Haastig
keert hij naar het paleis terug en rapporteert wat hij gezien heeft.
"Zou dan die stijfkop van een Poerba Sari rijk zijn geworden?"
vraagt Poerba Rarang. "Maar hoe zou ze aan vermogen komen?
Ze heeft immers geen onderdanen! 't Zou me zeer mishagen,
als ze inderdaad rijk was. Ga het eens onderzoeken! En gelast
1) De bedoeling dezer opmerking schijnt te zijn, het in Indie zoo geliefde
en algemeene gebruik van betel van de goden af te leiden.
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haar meteen, de vijf en twintig vadem diepe kolk Sipatahoean,
in het vischwater Baranang Sijang, af te dammen en droog te
leggen. 1) Is dat werk morgenochtend niet gereed, dan zal dat
haar en haar bediende den loetoeng den kop kosten."
De man gaat heen, om dell last over te brengen. Aan 't
gebergte komende ontwaart hij, dat daar, waar voorheen een
ondoordringbaar bosch was, nu een paleis prijkte, schooner dan
dat in de stad. Hij meldt zich aan en wordt door Poerba Sari
genoodigd binnen te komen, Zij zet hem een gouden sirih-stel
voor en noodigt hem uit, betel te kauwen. Hij voldoet aan die
noodiging, doch slechts even, want 't gebruik was hem nog
vreemd. Daarop vraagt zij naar de reden van zijne komst, en
hij deelt haar den last en de bedreiging harer zuster mede.
Poerba Sari barst in tranen uit en weet geen raad, maar de
loetoeng zegt: "Kom, meesteres! wees niet onthutst en praat
maar niet veel over zoo iets. Zeg maar, dat het goed is." Met
dat antwoord keert de intendant terug. Poerba Rarang verneemt
nu van hem, dat hare zuster inderdaad rijk is, maar zij wil er
niet van hooren, en troost zich met de gedachte, dat zij morgen,
als hare zuster blijkt den last niet te hebben kunnen volbrengen,
haar hoofd zal doen vallen.
Poerba Sari schreide van droefheid. Dat kon de loetoeng niet
aanzien. Hij prevelde weer zijn slaapformulier, en toen zij
rustig sliep, op haar bed van zeven matrassen, schudde hij
zijn omhulsel af, hing het op aan een acaciaboom en voer
opwaarts op de bovenbeschreven wijze. Voor zijne Moeder
gekomen, gaat hij eerbiedig zitten met gebogen hoofd. Zlj vraagt
wat zijn verlangen is, en als hij haar den last en de bedreiging
van Poerba Rarang heeft medegedeeld, verwijst zij hem naar den
opperste der wijzen. Hij vindt dezen aan het smeden en roept
zijne hulp in. Ret antwoord luidt: "Nu, jonker! dat is een
gemakkelijke zaak. Keer maar spoedig naar huis terug: ge
mocht anders de juffer eens ontwaakt vinden. Laat haar uw
schoonheid niet zien, want de dag is nog niet daar: het doel
1) Met de bedoeling, om het afgedamde gedeelte af te visschen.
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mocht anders verijdeld raken!" Eerbiedig neemt hij afscheid
en keert naar de aarde terug. Poerba Sari slaapt nog gerust.
Hij trekt zijn omhulsel weer aan en herneemt zijne gewone
plaats in het voorhuis.
Inmiddels viel daar boven, in het godenverblijf, het volgende
voor: de Verheven Meeder sprak tot de wijzen: "Seda en Sakti!
voldoet aan het verlangen van den zoon des konings! Damt
voor hem het vischwater Baranang Sijang af en maakt het
droog! Als het droog is, vangt dan met een net de visschen en
brengt ze over naar den lusthof van de juffer, in de gouden kuip.
Zijt gij daarmede gereed, bevestigt dan het net aan den
middelsten stijl; dan kan de jonker het omhangen voor een
gang langs de lieden die aan 't visschen zijn. Legt een gouden
bakje aan het benedeneinde van het vischwater; dan zal de
jonker het daar vinden.. "
De vier wijzen togen onverwijld aan den arbeid. Zij damden
den stroom aan zijn bovenloop af: de bergen stortten in, de
.rotsen rolden naar beneden, de steenen brokkelden af. Niet
lang duurde het, of het afdammen was afgeloopen. De visch,
welke zich in het afgedamde gedeelte beyond, werd daarop
door hen met een net gevangen en overgebracht naar den
vijver van Poerba Sari. Slechts een krabbe lieten ze overblijven
voor de lieden van de stad. Vervolgens zetten ze een gouden
bakje met een vischje erin aan het benedeneinde van het
vischwater, voor den jonker. Na dat alles verricht te hebben,
begaven ze zich naar het paleis van Poerba Sari, die nog
sliep, en bevestigden het net aan den middelsten stijl. Toen
de dag aanbrak, namen ze afscheid van den loetoeng, die hun
zijnen dank betuigde, waarop zij antwoordden, dat die dank
aIleen der Moeder toekwam. Dat gezegd hebbende, keerden zij
terug naar den oppersten hemel.
Met een bezwaard hart stond de prinses op, niet vermoedende,
dat de zaak reeds voor haar in orde gebracht was. "U kijkt
alsof u boos is, meesteres!" sprak de loetoeng. "Neen, jonker,
ik ben niet boos, maar ik denk aan dat bevel van het hof. Ik
kan dat water niet afdammen. Wil jij het doen?" - "Ik kan
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-'t ook niet. 't Beste zal zijn, een tooverformulier 1) te prevelen." -

"Hoe zou dat dan luiden?" - Hij leerde er haar een, waarop
.zij, na hem aanbevolen te hebben op het huis te passen, zich
naar het vischwater begaf, onder 't gaan het formulier opzeggende.
Toen zij ter plaatse kwam, Yond zij het water afgedamd en
weggevloeid. Zij ving eenige garnalen en ging daarop aan den
kant zitten.
VII.

In den vroegen morgen gelastte Poerba Rarang den intendant,
alarm te slaan op het heilige bekken uit den voortijd. Zoodra
de bekkenslag gehoord werd, stroomden de menscheu samen
uit de vier winden. Op hunne vraag: wat het alarm beduidde,
ontvingen zij het antwoord: "Ge moet allen, vrouwen zoowel
.als mannen, u begeven naar het afgedamde vischwater!"
Men zou dus een vischfeesthouden, en Indradjaja, de verloofde
-van Poerba Rarang, wordt uitgenoodigd den tocht mede te
maken. Toen allen bijeen waren en de intendant nog voor het
benoodigde vischtuig had gezorgd, begaven allen zich met
g-roote praal en vroolijkheid op weg. Aan het vischwater
,gekomen, namen Poerba Rarangmet hare zusters en het gevolg
van aanzienlijke vrouwen plaats op de tribune, waarna de
menigte zich onder leiding van Indradjaja en den intendant
te water begaf. Doch hoe anders kwam het uit dan men
verwacht had! Men vond in 't geheel geen visch; aIleen was
er de achtergelaten krabbe. Deze gaat aan land, snelt toe,
springt op dell schoot 2) van Poerba Rarang, knijpt haar met
zijn schaar in de lippen en gaat daarna weer snel te water.
Poerba Rarang schreeuwt intusschen van pijn.
Terwijl d\~ voorviel, rees de loetoeng op van zijne plaats in
het voorhuis, nam het net vall den middelsten stijl, sloeg het
1) Een "djampe", d.i. een spreuk tot bezwering of verdrijving van een
ziekte, plaag, geest, enz., tot beveiliging tegen kwade invloeden, tot ver_krijging van een begeerte, enz.
2) Zij zat namelijk op Indische wijze plat op den grond,
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om zijn schouder en begaf zich aIleen naar het vischwater.
Daar gekomen, openbaarde hij zich niet dadelijk, maar nam
eerst van het benedeneinde het gouden bakje met het vischje
erin. Daarop begaf ook hij zich in het afgedamd gedeelte, en
nu zagen hem allen. "Kijk eens, wat een mooie man!" riep de
intendant. Poerba Rarang ziet hem met verrukking, gaat op
hem af en vraagt: "Hoe heet u ?" Antwoord: "Goerijang van
Kawoeng Loewoek." 1) - "Mag ik dat gouden bakje?" - "Neen r
het is voor de kluizenares." - "Dat ben ik immers!" - "Neen,
dat is zij, die van waterkost leven moet,"
De afwijzing griefde Poerba Rarang, maar de schoone jongeling
stoorde zich daaraan niet en richtte nu zijne schreden naar
het boveneinde van het vischwater, waar Poerba Sari zich
bevindt. Deze herkent hem niet en vraagt: "Waar is u vandaan?" Antwoord: "Van Kawoeng Loewoek." - "Hoe heet u?"
- "Goerijang". - "Dat versta ik niet: u is Goerijang (geest)
en u reist (zichtbaar) fond". - "Ik ben nog maar een jonge
goerijang", - zegt hij - "maar hoe heet u?" Haar antwoord luidt:
»'k Ben 't jongste kind, maar zat van toorn,
een vorstin, maar zat van droefheid,
wel prinses, maar zat van smarten,
een, getroffen door het noodlot;

zij echter, die met mij spotten, noemen mij: de edele Poerba
Sari". - Hij schenkt haar vervolgens het gouden bakje, waarop de menigte juicht: "Zij is het waardig!" - "Ach!"
- zegt zij - "ik kan er u niets voor teruggeven". - "Ik
begeer er ook niets voor terug", - zegt hij - "dat zou mij
slechts bezwaren, want ik ben' reizende.' - Zij nam het geschenk aan, waarop hij terugkeerde naar Poerba Sari's huis
zijn omhulsel weer aantrok en op zijne gewone plaats ging zitten
Ret onderhoud tusschen die twee is Poerba Rarang niei
ontgaan. "K~jk!" - roept zij - "hij heeft het bakje gegever
aan die stijfkop van een Poerba Sari! Ons heeft hij zelfs geer
1) 't Antwoord is ontwijkend. "Goerijang" beteekent: geest, godheid
»Kawoeng Loewoek" wil zeggen: groep suikerpalmen.
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blik waardig gekeurd. Komt, zusters! laten we het haar ontrukken!"
Poerba Leuwih komt daartegen Ope Zij zegt: "Zuster! neem
me niet kwalijk, ik heb medeIijden met haar; zij heeft zoo'n
treurig bestaan en we zijn toch zusters onder elkaar."
Poerba Rarang Iaat zich echter niet weerhouden en met de
zusters valt zij op Poerba Sari aan, roepende: "Geef hier mijn
gouden bakje!" - "Zuster", - antwoordt zij - "ik durf het
niet afstaan. 't Zou heiligschennis zijn. Die schoone voorbijganger heeft het mij gegeven!" - "Wij zullen je weI dwingen:
hij heeft het jou slechts in bewaring gegeven." - Zij volhardde
bij hare weigering, maar de zusters ontrukken het haar, werpen
haar ter aarde en laten haar zoo liggen. "Zie zoo", - zeggen
ze - "nu is 't met haar schoonheid uit! Ze zal weI [door de
roofdieren] verslonden worden! 't Is een Iekker hapje, en wij
behoeven haar niet te begraven." De zusters laten Poerba Sari dus
voor dood Iiggen, en niemand ziet naar haar om. De auteur
echter zingt:
Heeft z' ook levenslang te strijden,
ligt z' ook neer in 't fijne zand,
't zij zoo dat zij nu moet lijden,
als 't haar nut is naderhand,
als 't haar later strekt tot welzijn,
dat haar 't hof zoo bitter haat,
laat dan heden smart haar dee I zijn,
als maar straks haar heiluur slaat.

Het gebeurde was boven niet onopgemerkt gebleven.
De alziende Verheven Moeder, 't alles wetende, sprak tot de
wijzen: "Seda en Sakti! de juffer is door het hof gemarteld.
Betoont uw macht omlaag!" Fluks brak de opperste der wijzen
een tak af van een gele handjoewang, 1) wierp dien op de
aarde en voer daarin, waarop die tak veranderde in een gele
kreeft, zoo dik als een vijzel en met scharen als een bijl. De
kreeft zwom naar den dam en doorstak dien, waardoor het
water naar binnen stroomde. De intendant juichte. "Waarom
1) Naam van een heester met gevlekte bladeren,
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juicht ge ZOO?" vroeg Poerba Rarang. "Ik juich van schrik", zei hij - "omdat het water zoo naar binnen stroomt." - "Ga
het gat spoedig stoppen!" riep zij. Men beijvert zich het te
stoppen, maar het werd grooter in plaats van kleiner, en de
meesten haasten zich het water te verlaten. Nu zendt Poerba
Rarang er haar verloofde op af, maar ook deze kan het gat
niet dicht krijgen, en terwijl hij er mede bezig is knijpt de
kreeft hem in een der gevoeligste deelen van zijn lichaam,
zoodat hij gewond het strijdperk verlaten moet.
Opnieuw had het hof een gevoelige waarschuwing ontvangen.
Na de verstoring van het vischfeest keerde de wijze, die
dat gedaan had, naar den hemel terug.
Zoodra allen heengegaan waren, stond Poerba Sari op en ging
huiswaarts. Tehuis Yond zij den loetoeng zitten wachten met
gekromden rug. "Hoe is 't gegaan, meesteres?" vroeg hij. "Was
het afgedamde gedeelte droog?" - ,,0 ja", - antwoordt zij "je tooverformulier heeft goed geholpen." - "Heeft u ook iets
opgedaan?" - "Ja, ik heb van een voorbijganger een gouden
bakje met een vischje erin gekregen, doch dat is mij door het
hof afgenomen. Ret zij zoo, want men wou llet zoo graag
hebben." - "Hoe zag die man er uit?" - "Hij was heel
schoon." - "Voelde u geen genegenheid voor hem ?" - "WeI
neen, waarom ?" - Ret deed den loetoeng goed, die woorden
te hooren, maar hij liet zijn genoegen niet merken.
"Jonker!" - zegt zij na een oogenblik - "ik ga even naar
de badplaats, om mij te zuiveren van de marteling, mij door
het hof aahgedaan." Op weg daarheen plukt zij zeven verschillende bioemen. Deze werpt zij in het bad water. Terwiji
zij zich zuivert, verdwijnen alle sporen der marteling, en
schooner nog dan te voren verlaat zij het bad. Bij het naar
huis gaan nam zij twee visschen mede, want zij had den
loetoeng beloofd, als 't gelukte het vischwater droog te leggen,
dan zou zij hem aan tafel vragen. Thuis gekomen, sprak zij:
"Jonker! er is visch in het badwater. Waar komt die vandaan?"
- "Och", - antwoordt hij - "dat is overal zoo: in aIle
water is visch." Zij herinnert hem daarop aan hunne afspraak,
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waarop hij antwoordt: "Zooals u wil; het is van mij niet
uitgegaan."
Voor 't eerst in haar leven gaat Poerba Sari nu rijst koken. 1)
Zij schepte van de rijst, haar door de goden geschonken in den
nacht, toen zij haar paleis kreeg. Daarop haalde zij brandhout,
legde vuur aan, zette den ketel met water op en plaatste in den
mond daarvan het mandje met rijst. Toen de rijst gaar was, bakte
zij den eenen visch en kookte den anderen. Daarop zette zij de
borden klaar, deed de spijzen op en vulde de karaffen met
water. Toen de disch bereid was, sprak zij: "Kom, jonker, zit
nu mee aan!" - "Neen, meesteres!"- gaf hij ten antwoord"nooit eet ik te zamen met een mensch; hij mocht eens een
walg van mij krijgen. Ais ik met een mensch te zamen eten
zal, dan moet het in 't duister gebeuren, opdat hij mijne haren
niet zie." - Intusschen werd het donker, en zij ontstak het
licht. "Kom, jonker", - zei ze - "het is tijd!" - "AIs u er
op staat, dat ik met u eten zal", - antwoordde hij - "doe
dan bet licht uit." Zij deed alzoo. Zijne plaats aan den disch
ingenomen hebbende, maakte hij zijne handen bloot tot aan de
polsen en doopte ze in de vingerkom, waarbij Poerba Sari de
glinstering zijner handen zag. "Wat glinstert daar?" vroeg zij.
"Och", - zegt hij - "een glimworm." Zij gebruikten daarop
den maaltijd in het donker. Snel werd afgegeten; hij trok de
apenhuid weer over zijne handen en daarna werd de lamp
weer aangestoken. Hij had zijn incognito kunnen bewaren.

VIII.
Poerba Rarang verzon een nieuw middel om hare zuster te
verderven. "Intendant", - zegt zij - "die stijfkop van een
Poerba Sari gaat maar steeds vooruit. Dat mishaagt mij zeer.
We moeten haar weer wat te doen geven. Ga en zeg haar,
dat zij een wilden stier moet vangen, wasgeel, met ivoren
1) Stoomen moet men eigenlijk zeggen.
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pooten, hoorns van een vadem lengte naar elke zijde en zeer
weest, Slaagt zij niet, dan zullen zij en haar knecht de loetoeng
den kop verbeuren."
De intendant brengt het bevel over, en voegt er bij, dat
het nog denzelfden dag moet worden uitgevoerd. Schreiend ziet
Poerba Sari den loetoeng aan, en die zegt: "Och, meesteres!
praat er maar niet veel over. Zeg dat het goed is." Met dat
antwoord keert de intendant terug. "Hoe dwaas", - roept
Poerba Rarang uit - "dat een aap een stier zou vangen! Nu
zal ze haar kop kwijtraken."
Poerba Sari zit intusschen in angst en zegt: "Kom, jonker,
yang dien stier nu maar!" H\i antwoordt: "Een loetoeng kan
geen stier vangen. Een loetoeng heeft zijne plaats in de boomen,
een stier op den grond. Ik zou niet naar huis terugkeeren." "Ach" , - zegt zij - "dan moet ik zelf weI gaan. Ik durf niet
gaan, uit vrees voor den stier, ell ik durf niet thuisblijven,
uit vrees voor de bedreiging. Nu, jonker, pas dan maar op het
huis!" - "Goed", - zegt hij - "dat is 't eenige wat ik kan."
Z\j gaat het bosch in, aIleen vergezeld van haar schaduw.
Komende aan de plek, waar de wilde stieren zich ophielden,
ziet zij er een, die boven alle andere stieren uitstak. Deze,
menschenvleesch ruikend, komt brieschend op haar af. Zij
plaatst zich met den rug tegen een gorda-boom, bitter schreiende.
Terug durft zij niet, uit vrees voor de bedreiging; vooruit
durft zij niet, uit vrees voor den stier. "Och!" - zucht zij "kwam er maar eens iemand, dien ik te hulp kon roepen om
den stier voor mij te vangen!"
Inmiddels had de loetoeng zijn omhulsel afgelegd, en na zich
gestoken te hebben in de plunje van een arm mensch, was hij
Poerba Sari gevolgd. Hij vond haar, zooals zij daar stond in
het bosch, met den rug leunend tegen den gorda-boom en
tegenover zich dien reusachtigen stier, en voerde met haar
het volgende gesprek:
"Wie is u, dat u hier zoo staat te schreien in het bosch?"
"Ik kom van den berg Tjoepoe Mandala Ajoe, de plaats voor
de boosdoeners."
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"En waarom weent u zoo?"
"Men heeft van mij geeischt, een stier te brengen.'
"Reeft u dan geen echtgenoot?"
"Neen, ik heb alleen een loetoeng tot knecht. Maar waar
komt u vandaan?"
"Ik kom uit het gebergte."
"En hoe is uw naam?"
"Spotters noemen mij: bestuurder van Laat Dag, kleinzoon
van Stervende Leeuw, Reer des heelals."
"Dat versta ik niet: u is dorpsbestuurder .en u is heer?"
"Dat zit z60, freule: ik woon in eene groote stad, en daar ben
ik hoofd; in 't bosch echter ben ik heer. Maar hoe is uw naam?"
"Aldus:
'k Ben 't jongste kind, maar zat van toorn,
een prinses, maar zat van smarten,
een vorstin, maar zat van droefheid;

zij echter, die met mij spotten, noemen mij: de edele Poerba
Sari. Doch houd mij ten goede, hoofd van Laat Dag, kleinzoon
van Stervende Leeuw, Heer des heelals! ik roep uwe hulp in,
om voor mij dezen stier te vangen."
"Goed, maar ik heb daarvoor iets noodig, en wel een paar
hoofdharen van u."
Zij trekt zich een paar haren uit en reikt ze hem over.
"Ga nu even op zij!" zegt hij. Terwijl zij ter zijde gaat, plaatst
h\l zich voor den stier, en zegt: "Heilige stier! denkt ge mijn
meerdere te zijn, val mij dan aan; erkent ge daarentegen mijn
mindere te zijn, buig u dan voor mij I" Dat zeggende wenkte
hij hem met de hand. De stier kwam naderbij met gebogen
kop, ging voor hem liggen en boog zich. Rij nam nu de haren
van zijn kin in de hand, verbond daaraan de beide hoofdharen
en sprak: "Welaan, stier, volg nu!'' Daarop zeide hij tot de
prinses: "Zie hier uw stier!' "Ach!" - antwoordt zij, den stier
aannemende - "ik bezit niets om u te vergelden." - "Ik
begeer geen dank!" spreekt hij, waarna hij uit hare oogen
verdwijnt.
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Na terug gekomen te zijn aan den voet van het gebergte,
trok hij weer zijn omhulsel aan en hernam als loetoeng zijne
plaats in het voorhuis. Poerba Sari wilde zich nu stadwaarts begeven, en sprak tot.
den nu tammen stier: "Welaan, stier, volg maar; we gaan naar
de stad." Die haren als bindsel waren slechts een zinnebeeld
van de aangeboren macht. De stier begreep dat : keek zij eens om,
dan sloot hij de oogen; keerde zij haar rug hem toe, dan opende
hij ze weer. In de stad gekomen, begaf zij zich, begeleid door
eene volksmenigte, naar de ontvangzaal, waar zij hare zuster
aantrof. Na zich gebogen te hebnen, sprak zij: "Zuster,
asjeblieft, de begeerde stier!"
"Ja, je wilt maar over mij den baas spelen "'
"Integendeel, ik heb uw bevel gehoorzaamd, en nu zet ik
den stier hier neer."
"Dat is goed. Bind hem maar vast aan den middelsten stijl,
jou stijfkop'' En blijf maar niet lang hier, want je verpest de stad l"
"AI wilde u het niet hebben, ik zou toch naar huis gaan:
ik kwam aIleen den stier brengen."
Na den stier aan den stijl gebonden te hebben, ging zij heen.
Maar de tranen kwamen haar in de oogen wegens de hardheid
harer zuster. Met haast keerde ze naar huis terug, waar ze
den loetoeng yond zitten met gekromden rug.
"WeI, meesteres!" - zoo vraagt hij - "heeft u hem gekregen?"
"Ja/' - zegt zij - "maar met de hulp van iemand die
voorbij kwam."
"Wat zou er dan gebeurd zijn, als die man niet voorbij gekomen was?"
"Dan zou de stier mij zeker gedood hebben."
"Hoe zag die man er uit ?"
"Leelijk en oud, maar dat doet er niet toe: de strijd is gewonnen."
"Voelde u geen genegenheid voor hem?"
"WeI neen, waarom?"
Ret deed dell loetoeng goed, die woorden te hooren, maar
hij liet zijn genoegen niet merken.
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Wat gebeurde er inmiddels met den stier? Poerba Rarang,
van 't begin af boos van zinnen
ja, van kindsbeen snood van binnen,
't voorhoofd met gespannen pezen,
teeken van haar barsche wezen,

naderde den stier. Niet zoodra rook deze menschenvleesch, of
hij brieschte tegen haar. "Wat is hij wild!" - riep zij, "tegen Poerba Sari was hij zoo niet. Hi] behoorde tam te zijn.
Wacht, ik zal hem maar doodmaken."
De stier verstond, dat hij bedreigd werd ~ immers, 't was een
stier waarin een geest woonde. Rij sprong naar links en naar
rechts, en rukte zich los. Rij stiet alles onderstboven, holde
van den eenen kant naar den anderen, vertrad wat hem in
den weg stond en snelde daarop naar het bosch terug, een
woestenij achterlatende. Ret was een nieuwe waarschuwing
voor het hof.
IX.
Poerba Rarang nam die waarschuwing niet ter harte.
"Intendant", - zoo sprak zij na korten tijd - "het mishaagt
me, dat het Poerba Sari zoo goed gaat, Ik wil met haar een
wedstrijd aangaan in ontginning. Zij moet maar zien, hoe ze
aan gereedschap komt. Wij nemen ieder zeven heuvels: ik op
besten grond; zij op slechten grond, vol steenen en rotsblokken,
gras en onkruid, struiken en boomen. Is zij niet gelijk met mij
gereed, dan zal dat haar en den loetoeng den kop kosten. Ga
haar dat zeggen !t'
De intendant volbrengt den last. Poerba Sari ontvangt hem
even voorkomend als altijd, en vraagt wat hij he eft, waarop
hij haar het verlangen harer zuster mededeelt. Op het vernemen
van deze nieuwe plagerij begint z~i te schreien, maar de loetoeng
zegt, dat zij zich over zoo iets maar niet druk moet maken en
den wedstrijd maar moet aanvaarden. De intendant krijgt dus
het antwoord mede, dat het goed is, en de loetoeng de zaak
op zich neemt. Poerba Rarang vindt dat een zot idee en houdt
zich verzekerd, nu 't hoofd van hare zuster te zullen zien vallen.
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Toen de nacht daalde, prevelde de loetoeng weer zijn slaapformulier in de richting van Poerba Sari, die daarop door een
diepen slaap werd overvallen. Nu schudde hij zijn omhulsel
af en vervolgens voer hij omhoog op de meer beschreven wijze.
Nadat hij zich eerbiedig voor de Verheven Moeder neergezet
had, sprak deze tot hem: "WeI, jonker! je bent in lang niet
hier geweest. Ik moet eens gauw vragen: heb je moeder iets
te zeggen?" Rij antwoordde: "Och, moeder! de meesteres is in
zorg. Men wil met haar een wedstrijd aangaan in ontginning,
en zij moet maar zien hoe zij aan gereedschap komt. Ret hof
wil ontginnen op een best stuk grond; zij daarentegen moet 't
doen op een slecht stuk grond, vol stronken en takken, struiken
en boomen, steenen en rotsen; en dan moeten wij gelijk gereed
zijn. Als dat niet gebeurt, dan wil men de meesteres en mij
"t hoofd afslaan."
Op blijden toon sprak toen de Verheven Moeder: "Met
genoegen verneem ik van jou, dat men je aangespoord heeft
den landbouw te beoefenen:
Word maar rijk en zeer vermogend,
wel voorzien, op schatten bogend;
wees voorspoedig, vrij van tranen,
krijg ook tal van onderdanen;
weldra zal je stonde kornen,
die je heilstaat maakt volkomen:
Poerba Sari, welbemind,
zooals gij, mijn dierbaar kind.

Overigens is wat gij wenscht niet mijn werk, maar dat der
wijzen".
Hij begaf zich nu naar de wijzen, die hij aan 't smeden vond.
Hij vertelde hun Poerba Rarangs bevel en vroeg om de zeven
benoodigde werktuigen, waarop zij antwoordden: "Er zal niets
aan mankeeren. Wij hebben die dingen altijd in voorraad."
Daarop vertelde hij van de ongunstige verhouding, waarin zij
bij de ontginning zouden komen te staan en van de bedreiging.
Zij antwoordden daarop: "Jonker! laat dat maar aan ons over.
Dat is voor ons gemakkelijk werk. Ga lin maar spoedig naar
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huis: de' juffer mocht eens ontwaakt zijn! En laat zij uw
schoonheid niet zien, want het is nog geen tijd."
Na afscheid genomen te hebben, was hij spoedig op de aarde
terug. Hij trok nu zijn omhulsel weer aan en zag er weer
.geheel uit als een loetoeng.
Terstond trad de hemel handelend op. De Verheven Moeder
beval namelijk aan de godin Wiroe Manangga 1), de Schoone,
alarm te slaan op de trom "Manik Kaboejoetan",") in den hemel.
Snel kwamen daarop bijeen: de veertig goden, de veertig
godinnen en de vier wijzen, n.l.Toewa, Seda, Sakti en Leuwih.
De Moeder spreekt nu tot hen als voIgt: "Ret hof wil met de
juffer een wedstrijd houden in ontginning. Zorgt dat haar veld
voor is, maar laat de andere partij daarvan niets merken; houdt
haar veld voor de andere partij bedekt!"
De wijzen tijgen terstond aan den arbeid. WeI hadden ze
.gereedsehappen in voorraad, maar er waren te weinige. Ze
maken nu hun huidsmeer tot ijzer, hun zweet tot staal, en in
-een oogenblik zijn duizend achthonderd stuks gereedschap klaar.
Terstond werpen zij nu al die gereedschappen naar beneden, en
.als een geweldige hagelslag vallen ze op de aarde. De opperste der
wijzen bepaalt nu, dat vier heuvels door de drie jongere, maar
de overige drie door hemzelven zullen bewerkt worden. AIle
.schadelijkheden, op Poerba Sari's veld voorkomende, moeten
worden overgebracht naar het veld van de andere partij, zoodat
op Poerba Sari's grond alleen struiken en onkruid zijn weg te
.ruimen, Nadat dit een en ander was ten eindegebracht, staken
de wijzen de bamboe-, riet- en houtgewassen in brand. Ret overige
werk werd door hunne gereedschappen op automatische wijze
verricht, waarbij zelfs steenen ell rotsen werden vermorzeld.
Terwijl de wijzen nog op 't veld bezig waren, gingde loetoeng
hen opzoeken. Poerba Sari had met hem naar de ontginning
willen gaan, maar hij had haar dat ontraden. De opperste der
1) Ook Wiroe Mananggaj geheeten.
2) "Manik" schijnt een zwart edelgesteente aan te duiden; "kaboejoetan"
'wil zeggen: van het voorgeslacht geerfd,
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wijzen deelde hem mede, dat het werk tot zoo ver volbracht
was. Kwarn hem nog iets voor, dan behoefde hij slechts
reukwerk te branden, en de wijzen zouden er dan wel in
voorzien. De loetoeng betuigde hun zijn dank, maar dien wezen
zij af. Daarop keerden ze terug naar den oppersten hemel,

x.
Aan het hof wilde men zorgen, met de ontginning niet
achteraan te komen. Op last van Poerba Rarang slaat de
intendant alarm; terstond stroomen de menschen toe, en daarop
trekt men met Indradjaja aan het hoofd naar het beoogde veld.
Er wordt gelast, eerst de hooge boomen te Yellen, en dat
geschiedt; ze vallen, de eene boom na den anderen, en ze komen
terecht op de kleine boomen en struiken. Doch terwijl men
daarmede nog bezig is, barst een onweer los; bliksemschichten
doorklieven de lucht, een hevige regen stroomt neer, en weldra
staat de heele ontginning onder water. Men had ook in den
drogen moesson moeten kappen! Om de maat vol te meten,
worden de menschen gebeten door mieren, duizendpooten, bijen
en andere schadelijke insecten. De omstandigheden noodzaken
echter, voort te werken, en daarom: verslapt iemand even;
dan krijgt hij een stoot; kijkt hij even om, dan ontvangt hij
een stomp. Ten laatste worden de menschen ontevreden, en
men hoort de klacht: "Intendant, u is te strong!" of: ,.,Men
gebruikt aan 't hof geen inschikkelijkheid!" of: "Intendant, ik
ben zoo moe!" De intendant klaagt mede:
"Zijn zij moede, ik nog erger! Hier in 't bosch 't commando voeren
en in stad mij duch tig roeren,
doch geen mensch die op mij acht slaat,
als 't den grooten maar naar 't zin gaat!"

Men slaat en trapt nu maar alles tegen den grond, om het.
later te verbranden, want nu stond 't veld onder water. "Is.
't gedaan, intendant?" vroeg men. "Ja, 't is afgeloopen",
- antwoordt hij - ,., we gaan maar naar huis."
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"Is het kappen afgeloopen?" vraagt Poerba Rarang aan den
intendant.
"Ja wel, het is afgeloopen. 't Is een heele uitgestrektheid,
die ·zeven heuvels!"
"Roe staat het met haar, daar buiten?"
"Poerba Sari is pas zoo'n beetje aan 't krabben. Ze heeft slechts
den loetoeng, en die heeft niets anders dan het stuk kapmes."
"Zou haar hoofd er nu aangaan?"
,,0, stellig l"
"Kostelijk Itt
Toen er op Poerba Sari's veld verder moest worden afgebrand,
ontstak zij slechts reukwerk; heen en weer gaan was overbodig.
De alziende Verheven Mooder verstond, dat er een verzoek
was vall den jonker; zij voelde het aan haren neus en wilde
maatregelen nemen voor het afbranden. Zij berekende den
.goeden dag, en beyond, dat het afbranden moest geschieden
op Dinsdag. De opperste der wijzen beval toen, dat vuur
(boven geestelijk, beneden stoffelijk) zou neerdalen op het veld.
Dat geschiedde terstond. Ret vuur brandde het geheele veld
af, doch in de stad werd daarvan niets bespeurd. De opperste
der wijzen wilde nu nog de hier en daar overgebleven pollen
wegnemen. Hij blies er daartoe vuur op uit zijnen neus, en zie!
in een oogenblik waren ze alle verdwenen. Het veld lag nu
dik onder de aseh en daaruit steeg een aangename geur Ope
Even later kwam echter een sterke wind het veld schoonvegen,
dat daarop zoo glad zag of het geschoren was. Hierna zorgden
de wijzen voor de beplanting, vervolgens voor de zeven
benoodigde waakhutten, en eindelijk voor de vereischte manden
en zeven. Ze vergaten ook de muziekinstrumcnten niet, 11.1.
citers, fluiten, luiten en tjaloeng's.') De tjaloeng's vingen dadelijk
aan te klingelen, en het geluid drong door tot in den he mel.
Geen aangenamer geluid voor godinnen, dan zulk een alarm
op het rijstveld.
1) De tjaloeng is een instrument, bestaande uit eenige stukken bamboe,
welke opgehangen worden en waarop met twee stukken hout geslagen wordt.

Meisje.
DOOR

v. G.

Geen kind meer; afgelegd
hebt ge het kleed dat uwe ziel omhing
de onbewustheid van wat leven is; alree verving
de vroolijkheid van d' eersten dag een schemering,
een schemering die zegt,
dat nu de nacht gaat komen. Ook een nieuwe dag?
Geen vrouw; nog niet omgeeft
u 't rijk-neervallend hermelijngewaad
dat tooien mag de eedle vrouw die gaat
door 't leven als vorstin; met kalm gelaat
klaar ziet wat om haar leeft
in zonnehelderheid, en niet verwonderd, wijl ze zag.
Nog meisje zijt ge; en ik smeek
van God, dat liever in den starrennacht
Hij nederdale, vleug'len gespreid, en zacht
u beure en voer tot waar u 't leven wacht,
liever dan dat ge blind
voor wat den dag tot dag maakt uit den nacht ontwaakt.

Literair Keur-Overzicht.
DOOR

J. JAC. THOMSON.

J. H. LEOPOLD, Verzen.
(Rotterdam, L. & J. Brusse, 1913).

Daar ziin er - dichters - die liederen maken van hun fonkelend geluk. Sterk en klaar stuwen hun woorden omhoog als een
rustige fontein en in een sprankelenden regen klateren zij weer
neer in de breede kommen hunner rust. Voor anderen werden
zuchten tot zangen en het schreien der eenzaamste nachten wekte
ziin echo's uit hun verzen die als bergen staan. Of sommigen
hebben, in den koortsdroom hunner zonden vastgewoeld, in den
duisteren gloed van het vervloekte vuur het gouden hekwerk gesmeed waardoor de tuinen hunner ziel in bleeken valen schijn
worden gezien. Weten wij niet van dichters, die zingende zich
stortten in den afgrond, en in hun zang breekt de stem van ellende om het heden, en van dichters die zingende zich .stortten in
den hemel en in hun zang breekt de stem van vreugde om wat
komt? Denk dan nog aan hen die hun ongemeten verlangen verteerden, en zij leefden van het verlangen en stierven san het
verlangen en denk aan hen die schoonheid schepten, enkel maar
schoonheid, uit de bronnen, die aIleen de dichters weten, en
zij goten ze uit emmer na emmer, en haalden en bleven halen
en elke emmer was een nieuwe verrukking. Omdat immers het
leven zoo dor en dorstig is. Deze en die hebben den goddeliiken
glans gezien die zich spreidt over de kimmen, en die ons toegliidt
van over den dorpel van des Vaders woning en als zij dichtten
hun zangen stonden de engelen en zagen over hun schouder.
Er waren er die den ontzagliiken wereldgang des Eeuwigen aanbiddend zijn nagetreden en hun lichte woorden duizelen nog voor
de zaligheid der verlossing en ook waren er die weefden het kantwerk hunner droomen, als een wondere wereld van zeldzame en
schoone bekorende figuren en hun handen streelen zacht, terwiil
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hun oogen gelukkig lachen, wat zij maakten en beginnen opnieuw. Allen hooren zij biieen, de teederen en eenvoudigen, die
de wereld zagen als een sprookje, of als een speeltuin, of als een
verheuging, en de sterken en diepen, die den forschen klank uitdragen, als der klaroenen in den strijd, de weelderigen, die den
rijkdom hunner verbeelding toonen met het gebaar der koningen
en de armen, wier woorden zijn als uitgestoken handen, en in hun
roerend oud-zijn stil en schoon, allen, zij die de gouden sterren
slaan uit den hemel der nachten en wier zangen ziin als den val
van zware blonde haren, zij die hun liefde omhoog heffen uit
den stroom der tijdelijke dingen, en die als zomerbloemen hun
gouden harten open houden naar de zone
Maar ziin er ook niet - dichters - als bloemen om wie de
schemering de schoonste webbe van glansen hangt; daar bloeien
zij waar niet is de Ielheid van het wilde daglicht, maar hun
vreemde kronen ontplooien zij geheirnzinnig aan den gordel van
den nacht. Over hen gaat de maan haren zilveren gang, in het
wijde perk der sterren, rondom haar ruischen en zingen en deunen
de geluiden die in donker geboren worden en daarom als blinden
den weg zoeken, en het koele lied van den stroom zingt boven
ze uit.
Wie ze vindt, zulk een fiin geurende bioem die op slanken
stengel neigt en neigt met den avondwind glimlacht weI om hare
schoonheid en denkt aan die andere schoonheid, die toch eigenlijk
dezelfde is, van tranen en herinneringen.
De meesten der nieuwere dichters zijn, wanneer wij althans
"nieu,vere dichters" in een zoo beperkten zin nemen, dat we thans
welhaast zouden kunnen zeggen: oudere dichters, - de meeste
dezer oudere nieuwe dichters hebben langzamerhand in betrekkeliik wijden kring een zekere vermaardheid gekregen. Ook daar,
waar men zich aanvankelijk met aIle beschikbare kracht, al was
deze dan weliswaar niet veel bizonders, tegen den invloed verzette,
dien deze kunstenaars zelf begeerden te doen gelden en dien zij
ook inderdaad haddon op een groep die van de kant dor tegenstanders met een schiin van reeht als jeugdige heethoofden kon
worden gequalificeerd, is men voortdurend meer genoodzaakt
geworden met hen, van wie niets goeds verwacht kon worden,
te gaan rekenen. Betrekkelijk makkeliik is dit geworden doordat
inderdaad de allereerste uitbundigheden door een veiliger gematigdheid goleidelijk zijn gevolgd, en doordat ,de beeldstormers,
die al het aan een vorig geslacht waardevalle in hartstochtelijken
schoonheidsijver schenen te zullen verbrijzelen, na een poosje, zii
het wat schuchter, nu hier een en dan daar een, hun tuiltje bloemen kwamen aandragen voor de beelden die, bij vergissing, nag
mochten zijn staande gebleven.
Een feit is het echter dat hot niet mogeliik is gebleken, oak daar
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waar zij aanvankelijk onder geen beding toe-gang schenen te zul.len vinden, voor de dichters van een nieuwen tiid en een nieuwen
klank duurzaam de poort te versperren. Mogen er ook nog velen
zijn, die, indien zij al de mooie sonnetten van ,Kloos onder de
-oogen hebben gehad, zich en misschien ook anderen afvragen
wat daar toch eigenliik voor moois aan is, nog bevangen als zij
.zijn in den ban eener waardeering, die zij op goed geloof hebben
overgenomen en waaraan zij zich gewend hebben, zoozeer dat
.zij in andere sfeer niet kunnen schouwen, mogen er ook zijn die
van Verwey niet meer weten, dan dat hij weI een belangrijk dichter schiint te zijn, van wien een enkel vers hun meer moeite gaf
dan hun lief is - en het gaat er immers om zich te ,.,ontspannen"?
- hebben ook velen van Gorter geen andere notie dan dat zij
weI eens neusden in de "Mei", zonder dat de tintelende klankenval, of het zachte en zijdene en donsen lichte geluid hen ontroerde,
terwiil Van Eeden het althans wat verder gebracht heeft - waar,bij de vraag blijft of zij het ook in Van Eeden wat verder hebben
.gebracht -,Hn hii biina als modedichter zou kunnen worden geaccepteerd: deze namen ziin toch niet meer vreemd en worden
.niet meer zoo omstreden, en de dragers ervan hebben hun plaats
verworven in onze literatuur. Deze of gene mag dan die plaats
te hoog achten, of hen met een niidigen blik, en miss chien met een
enkel boos woord voorbijgaan, zij als dichters met den prozaist
Van Deyssel worden toch niet door ontkenning en miskenning
.bij enkelen van hun beteekenis beroofd.
Zelfs is na deze genoemden reeds een nieuw geslacht gekomen
van wie deels hunne wegen volgden, deels andere wegen zochten
en vonden, dat de herwonnen zuiverheid van gevoel en geluid
trachtte te bewaren· ook waar ziin lied een breeder baan te beschrijven zocht. Bewust verband houdend met de schoonheid die
rioor de Nieuwe Gidsbeweging voor Nederlands kunst als herwonnen werd, de schoonheid die zich verdiepte en spiegelde in vijvers
van nooit-vermoede heerlijkheden, is toch het pogen der [ongeren
.naar rijkere volheid. Niet slechts de kracht of fijnheid of inten.siteit der sensatie is het belangrijkste, zooals het moest zijn als
reactie tegen een holle gevoelsarme rethoriek, maar de zin des
levens, die op tal van wijzen tot bewustzijn komen wil, en die de
.onuitputtelijke riikdom des geestes, als geest, openbaart, gaat
.aan hot nieuwe vers een vorm geven, in welks bizonderheid de
algemeene menschelijke geest zichzelf herkent, meer en beter dan
in het [ongste verleden mogeliik was,
Zoo stuwt een schaar van jongere kunstenaars op am de
.ouderen, die zij toch altiid blijven zien als de verlossers uit een
dood-arm land, als de gravers naar de bronnen en toen zij kwamen 'beefde het water dat dood lag onder den grond. Maar ook

in hun eigen midden, daar zij werkten aan de hernieuwing van
onze literatuur, waren anderen, wier stemmen hetzij zwakker
72
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zongen, hetzij zeldzamer klonken, maar die toch in lied en streven een waren met hen. Hadden zii soms al iets meer van wat
later allen gemeenzaam worden zou, maar in de eerste hartstochteliikheid niet zoo werd gespeurd, of was het dezen moeilijker de eenheid te vinden van eigen sentiment en vorm, waar
elke vorm gloeiend gegoten werd en weer gebroken? Was hun
adem, de schoone adem van hun lied niet zoo sterk of waren zij
te teer voor de voorjaarsstormen die de velden veegden?
Onder de namen van hen, die af en toe hun lied gaven in den
kring der zangers is ook deze: J. H. Leopold. Niet zoo heel vaak
maar weI altiid w·oor met den overtuigenden klank, die den zuiveren dichter eigen is. Misschien is hij wel een der weinigen, die
het zoo ver gebracht hebben in die uiterst moeilijke taak der zelfcritiek, dat hij niets anders heeft willen geven of het moest het
teeken der schoonheid gaaf en ongeschonden dragen, Of heeft
inderdaad slechts op zoo zeldzame oogenblikken de Muse hem
het licht harer oogen geschonken en den zachten druk van haar
hand? Indien ja, dan verraadt onmiskenbaar ziin lied, dat de
herinnering aan die momenten vasthoudt, hoe diepe ontroering en
hoe onvergeteliike teederheid hem toen gewerden. En met vreugde
ontvangen wij den bundel waarin des dichters arbeid van zoovele
jaren - en zijn de verzen niet als een snoer van uitgelezen
paarlen? - klein van omvang, maar kostbaar aan schoonheid
werd saamgebracht.
Het kan ziin dat deze voor ons iets heeft van de vreemd en
wildgeuronde bloem, die haar kelk als een beker openhoudt naar
den nacht en dat wij hier allerlei dingen niet vinden, die wij zelf
als de liefste geneigd zijn te begeeren; de wereld is vol van geluiden, wier zonderlinge ruizeling zelden onze ooren vult maar ook
in die aIle zijn te herkennen diepere klanken en vele worden gedragen op eeuwigheidsvIucht. Zoo liikt het mij ook bii dezen
dichter te ziin, am te beginnen schrijf ik van hem af twee verzen, door hem gedicht bij den dood van Paul Verlaine. Verlaine,
de grootste dichter van Frankriik uit den nieuweren tiid, Verlaine
wiens leven wankelt tusschen dat van den schurk en den heilige,
di.e den stroom der zonden naar breedte en diepte mat en zijn
arme lichaam ten priis liet aan de Iusten, maar die oak in een
wonderen ootmoed geknield heeft op den kerker en door het getraliede venster daagde hem het licht der goddelijke genade,
Verlaine die van aIle vruchten proefde die verboden waren, om
toch straks de handen uit te steken als een kind, als een kind,
een dergenen die ons weer te binnen brengen, als wij het mochten vergeten zijn, hoe wonderbaar en ondoorgrondeliik het geheim is dat God heeft met de menschenziel, hij was gestorven.
Toen zong de Nederlandsche dichter.
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I.
Men mocht wel willen in donzen woorden
van hem te hooren, nu hij pas
dood is en wat zijn leven was
voor 't eerste stil gaat worden; stoorden
nu woorden niet in zijn beginnen
der vredigheid hem toegebracht
en in den schuwen ernst betracht
door ons, die ons willen bezinnen
over bet sidderende dat wij vonden
in ons; z60 het opeens lag neer
in donker, lijden van een zeer
verborgen iets en zeer geschonden.
Hier moet men aan wennen: aan dezen zachten val van klanken als de val van sneeuwvlokken op een pas gesloten graf. Meer
een geneurie dan een lied en toch gedragen door een golf van
weemoedige teederheid. Een vreemd gerucht, vreemd voor een
dichter, heft mede aan: de levende vraag naar het recht van het
woord, dat beter duikt in de oceanen der zwijgzaamheid dan te
rijzen daar waar leed en dood hun schreden richtten. En na
dezen schuchteren aanhef zoekt de dichter nochtans naar woor-

den, andere woorden, maar ook woorden die eer gefluisterd moeten worden dan gesproken en waarin hij zijn visie van dit geschonden kunstenaarsleven dat nu verebde zal trachten te beelden:

II.
Hoe zoet gesloten, toegesloten
en goed geborgen in donkernis
buiten, waar lente komende is
met regen onder de lucht de bloote
een man, die heeft z\jn afgewende
leven stil voor zich heen gevoerd,
een povere maar een ontroerd
teedere en hij in zijn ellende
was tot den eenigen zin gekomen
des lev ens : dat w~j wezen zouden
verscholen, in geduld gehouden
en wegverloren, zoo eerst vromen.
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Een wijze - en om den doode is veel
van zoetheid en mijmering gebleven
en het bemoeien en doorleven
der menschen heeft aan hem geen deel.
Niet dat is het belangrijkste dat Leopold den gestorven
Franschman herdenkt als een wijze, die in geduld, ootmoed en
verlorenheid den weg der vromen vond, die arm en klein mocht
schijnen in een eenzaam bestaan, maar die daar begreep wat in
het rumoer der aardsche luide dingen verdronken was, maar het
belangrijkste is Ide liefde en teederheid van den dichter zelf die
deze korte regels met hun vele doffe en droeve klanken tot een
stille vreugde doen zijn. Het bemoeien en voortleven der menschen mag dan al gescheiden zijn van hem die wordt weggeIegd
in de aarde - rondom hem bleef de zoetheid van het herdenken
en de weemoedsvoIIe mijmering van den dichter.
Van hier uit verstaan wij, niet aIleen dit vers, maar het gansehe dichterlijke werk van Leopold. Het is geboren uit de mijmering. Het is of een het komt zeggen, zacht voor zich hee-n en
hij strooit zijn droefheid en vreugde maar zijn stem houdt ze altijd besloten in eenderen mijmer klank. En geliik de mijmeraar
nimmer schier klaar is, maar aldoor gliiden nieuwe gedachten
door zijn aandacht en hij volgt maar het spel der schommelingen
waar wat opkomt na een oogenblik onderduikt om andere beelden te doen stijgen, zoo gliidt zijn zin van cadens tot cadens, in
eindelooze beweging, als het dwalen der baren op en in en door
elkaar, Zij hebben iets van het beeld dat hij teekent in het "AIbumblad".
Herinnering.
Waar in de ondoorschenen lagen
de looden nevels stonden, kil
en pal noodzakelijk, in een trage
verzonkenheid en tartend stil
gehangen - was het er nu niet
of daaruit op er Eene tilde
een zilverglanzend snoer en liet
neerzakken in de hand; het vulde
de holte van de saamgehouen
handpalmen, de satijnen vouwen
der bocht, geworden een lauw nest,
dat de gedokenen het best
beschutten konde, bevend vat
der ingezegen parelschat.
Zie dan het lichtspel dezer parelen; hoe de glinstering
inspeelt in den mist:
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En nu ging deze slanke hand
zich wenden en langs haren kant
omkenteren en na een schok,
waarin het dichter samentrok,
liep 't af als over eenen rand
een water en wegrollend gingen
de opvolgende glinsteringen,
de ketting, de tesaamgeregen
ovalen en de druppelregen,
bet streng, het luchtig aftelgaren,
de kogels, die het net bezwaren,
de tak met lichte peppelblaren,
driftig en druk, zonder bedaren,
en popelhartj es aIle waren
de losgehangen bengelzaden,
gudsende herfst in volgeladen
trossen gestort, de beurs wier naden
stuk reten en naar buiten traden
de penningen, de weefseldraden
der achtelooze zusterparen,
al de onbesuisde buitelaren
jagend elkander achterna .....
een jacht, die niet dan overgave
en vruchteloos bezit, dat dra
verliep, een wisseling van vermogen
en slechts een ruil die niets gewan,
waar de verschijnende niet dan
den zinkende werd nagezonden
en nederdalende uit den hoogen
alleen een komende aan kwam konden.
Wie meent dat hij met een gedicht klaar is, wanneer hij de beteekenis der woorden in het zinsverhand letterlijk begrepen heeft
en wien het toch eigenliik 't voornaamste is dat hem een of andere
extra verstandeliikheid wordt toebedeeld heeft ongetwijfeld het
lezen dezer licht bewogen regels niet ten einde gebracht. Daarentegen, wie de mijmerij mint en de overgangen waarbij beelden en
gedachten ineen verglijden, heeft weI bij zichzelf, deze gedragene
stemvolgende, de opmerking gemaakt dat hier weI '8 dichters
eigen wezen verschenen schiint, dat in de veelvoudige wisseling
zijner schoonheid zich steeds gelijk bliift, En hii heeft al wel vermoed dat hier nog moor is dan wat zich zoo maar, dadelijk en
duideliik vertoont, hii bevindt zich tegenover den dichter als deze
tegenover het spel der lichtparelen, gelijk hii zich ten slotte in het
aangehaalde vers geeft:
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Dit is het spel, zoo loopt het af;
twee glanzende oogen zien het toe,
twee, die het volgen, nimmer moe
werden, noch wenden zij zich af,
twee kalme oogen, ougebroken
van glans en die zich koel bewaren,
een ziel, waardoor niet kwam gevaren
de siddering van lief en Ieed,
maar die 't gebeurende allengs weet
te zien zonder verwonderingen
en als de rijen straks vergingen,
zich weI niet meer ontroeren doet,
maar toch beseft en toch bevroedt
den zin van deze en andere dingen.
Hier gaat de miimering over in een peinzende beschouwelijkheid van hem die geneigd is den loop der dingen onaangedaan en
onaandoenlijk te laten varen, de levenshouding van een die de
rust hoven de smart der wisseling in de geliikmoedigheid der ziel
meent te vinden, terwijl tegelijk door deze woorden zweemt het
besef van de beteekenis van den samenhang, het universeel verband in den kosmos. Waar al deze gedichten, elk op zichzelf en
aIle tesamen beschouwd, een eindelooze verschakeling van gedachten zijn, die elkaar in evenwicht houden, verzinnebeeldigt
hij den wereldsamenhang, dien hij in dat eene gedicht (pg. 125)
tot uitdrukking brengt, waaruit ik dit middelste beeld citeer:
En Sappho's laatste appel, aan den tak
gebleven, waar hij na den pluk voortaan
zich volzoog aan het sap en ongestoord
zwol tot satijnen rondte, tot den schat
des laten zomers, de vertroeteling,
die hing in de armen van de middaghitte,
de schoone prins, over wiens donzen wangen
de zonnestralen slopen, om zijn bIos
en donker uitzichtheimelijk naar 't hart
der franke broeders, ruim uitgaande winden,
als dan op herfstnamiddag zich gaat neigen
de trotsche vrucht en loslaat - met den val
schokt zij den stand van afgewogenheid,
waarin de aarde hing in hare polen,
en stoort het evenwicht en als er dan
in wankelingen naar de nu verschoven
gelijkheid schommelende werd gezocht,
bewogen al de sterren en de band,
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die allen vasthield in de hemelzalen,
werd voelbaar overal en het weervaren
van een, vermenigvuldigd, deinde over
het sidderend firmament; dan ging de trans
zijn gang uitvieren, goddelijk bedaren
vertoonde zich in het heelal, tot straks
d' alsdan bestemde stand was ingenomen
en alles rustte in de wiJziging.
Als hierin .dan de weerschijn mag gezien worden van het werk
der gedachte, die ook tot in oneindige verten haar invloed merkbaar doet ziin, terwijl omgekeerd het zoo ziin van den geest mee
bepaald is door factoren die als een storm aanvaren van aIle
kanten en, lang weerhouden, zich toch te eeniger tiid openbaren
dan schemert door de beeldengalerij der woorden een vast gebouw van woreldbeschouwing en levensbegrip, waarvan de
torens, eenmaal gezien telkens weer opsteken achter de wijde uitzichten, boven het haag geboomte, over de wateren. En is misschien ook mede daarom deze dichter ons een der belangrijkste,
omdat wij soms meer vermoed, dan bewust, toch achter al zijn
werk weten die eigenaardigo sterkte die daar is in een bezonnen leven, dat zooveel uitsteekt boven het bestaan dat louter
in den grilligen dans der oogenblikken ziin jubel of verbijstering
vindt, als het toch nog bliift beneden dat andere leven dat de bezonnenheid der wijsheid prijs geeft in de goddeliike dwaasheid
van het geloof.
Het opmerkzaam volgen der verzen van Leopold, der vele
schoone verzen, geven ons het beeld van een zich in zichzelf verdiependen en verdiepten man, wiens fijne gevoeligheid nauwlettend luistert en zich richt naar ziin levensinzicht. Waarbij levensinzicht niet bedoelt een bepaalde verstandelijke overtuiging aan te
geven, maar eer de grondrichting der persoonliikheid die zich in
het bewustzijn spiegelt, Maar die gevoeligheid kiert als een lief
gelaat om den hoek van zoo menigen regel en in de schikking
der woorden verraadt zich een schroomvolle zorgvuldighoid die
met eerbied verwant is. Ook hier, als bii elk dichter is noodig dat
we onszelf willen laten gaan €'n ons aan zijn leiding onvoorwaardeliik gevangen geven - als hij in deze gevangenschap ons dolen
doet door het park zijner "Verzen" en wij moeten en willen als
geduldigen ons gedragen, dan genieten wij de schoonheid der
wisselende maten en uitgezochte klanken. En ontdekken hoe hier
een rustige geest tevens zich als een niet slechts buitengewoon
gevoelige, maar ook als van de uiterste verfijndheid toont.
HHt is niet onmogeliik, dat iemand, die zich begint te gewennen
aan het vers van de-zen dichter, daarbii een anderen naam in
de gedachten krijgt: Herman Gorter. Hii zou geneigd kunnen ziin
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am een nauwe verwantschap met dezen anderen grooten NiHUWeGidser te veronderstellen.
Doet al niet het vers van Leopold evenals dat van Gorter vreemd
aan op het eerste gezicht, en dat wel opdezelfde wijze? En ook:
zijn heiden niet in hun verfijning goburen, terwijl het gevaar niet
gering moet geacht worden dat zij daarom als decadenten toch
weer minderwaardig zullen worden genoemd? Het is weI eigenaardig om de beide dichters eens naast elkaar te toonen in hun
verzen, en dan [uist daar waar ze elkaar het allerdichtst nabij
komen.
Het is een zonne impressie. Eerst van Leopold - uit een grootel' geheel genomen - :
Er dwarrelt een vlucht
op haar toe door de open lucht:
goudverschijningen met verfijningen
van lijf en leden en handjes vouwen,
met strengen haren alsof zij waren
gebroken draden
en met gewaden
ten voeten uit en strak gevouwen
tot het gewricht
der glanzende enkels en ook gouden
de kleine kleine kopjes, het beeldgezicht.
0, blijde, blijde bodinnetjes
vergulde zegegodinnetjes
zoo zwierende banen neergevaren
op golvende koelten en vleugelparen
hoe statigliik is uw aantocht
dalende, en in een zedige bocht
zijn knieen en voeten, zoo hangt gij voor
het vrouwenhoofd am een gehoor
voor mondjes met lippen toegestoken,
geluksgeluidjes zacht gesproken,
gestrekte wieken zijn fiin uitgeveerd, hun teere goudarbeid
is afglanzende naast purperen wangen
van het aandachtig voorover gehangen
geboeide bloeiende aangezicht,
dat luistert, Iuistert naar dit bericht
luistert en stil ligt daaronder
een groot toehooren in open wonder.
En houd

TIU

dadelijk daartegen het voIgende vers van Gorter:
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De zone De wereld is goud en geel
en aIle zonnestralen komen heel
de stille lucht door als engelen.
Haar voetjes haugen te bengelen,
meisjesmondjes blazen gouden fluitjes,
gelipte mondjes lachen goudgeluidjes,
lachmuntjes kletterend op dit manner,
ik zit en warm m'er,
Kiik ze nu loopen wendend om me heen,
't Lijkt weI een herfst op den witten steen,
een herfst van dorre en geele kraakbladen,
engelen in wevegoudgewaden,
zwevende guldvliezen
neigende zonbiezen,
fluitende gouden zonnegeluiden,
ze leiden elkaar van uit het zuiden,
ze Ioopen over mijn marmersteen
in goudmuiltjes heen.
En 't liikt of ze nu wel overal zijn,
de wereld is vol met een geelen goudwiin,
Tot op zekere hoogte is hier de verbeelding gelijke wegen gegaan. Uiterlijk schiint het of beide dichters ongeveer dezelfde
voorstelling hebben gehad, uiterlijk heerscht ook een geliiksoortige
onregelmatigheid in den bouw der verzen. Maar dan het verschil. Bij Gorter de heftige dadeliikheid van sensatie na sensatie,
bij Leopold een kalme beschouwing van het opgeroepen beeld, bij
Gorter een sprankeling en dansende fonkeling van toon en klank,
bij Leopold een eentonig maar zacht en schoon vergliiden op·
den stroom der gedachte, bij Gorter een steeds sterker aanzetten
der verbeeldingsvaart, bij Leopold een rustig uitzingen van het
begonnene, bij Gorter Hen intensiteit van zien en nog eens zien, bij
Leopold de aondachi, die luistert en luistert en luistert naar het
verhaal der schoone Verbeelding. Een verbeelding, dieechter niet
om den buitenkant harer verschijning gezocht wordt, maar om.
de waarde die haar wordt toegekend of achter haar vermoed
wordt krachtens haar geboren ziin uit den geest. Zoo is het eigeriaardige toch niet onverklaarbaar, dat de lezing der zes verzen,
waarmee de bundel opent en die door den dichter als Christusverzen ziin betiteld, aanvankelijk den lezer kunnen verbijsteren
omdat hij er niets in herkent van wat voor hem tot het beeld van
Christus, zooals ieder mensch, geloovig of ongeloovig 't zich vormt,
behoort. Met uitzondering van het in primitieven toon gehouden
"Kerstliedje". Maar noch hij de gestalte van den in het eerste lied
onder de boomen aan den wegkant neergesmeten verworpeling,
noch hi] die van den in het laatste tusschen de lentestammen in
mijmering gaande met zijn open boekske is hem het verband met.
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Christus klaar. Tot hii gaat vermoeden, dat hier niet de uitbeel(ling der Christusfiguur beproefd wordt, maar dat bepaalde gevoelens door aanraking met hem gewekt nieuwe gestalten schiepen waarin zij zichzelf herkennen konden. Wij hebben hier te
doen met een zelfontleding, die om zoo te zeggen zich orienteert
aan Hem, Die toch nooit als een ongeziene kan worden voorbiigegaan.
Duideliik is het echter dat bij deze gesteldheid van den dichter
wij voorzichtig moeten ziin bij waardeering van in naieven toon
gehouden gedichten als dat "Kerstliedje". Zoo is het:
In de donkere dagen van Kersttijd
is een kind van licht gekomen,
de maan stond helder over den dijk
en ijzel hing aan de boomen.
Onder de doeken in de krib
daar lag dat lief Jezuskindekijn
en spelearmde en van zijn hoofd
ging af een zuivere lichtschijn.
Maria die was bleek en zwak
op de knieen neergezegen
en zag blij naar het kindeke;
en Jozef lachte verlegen.
En buiten in de bittere kou
en de stille Kerstnacht laat
de heilige driekoningen kwamen van ver
door de diepe sneeuw gewaad.
De heilige driekoningen hoesten en doen
en rood zijn bei hun Doren,
een druppel hangt er aan hun neus
en hun baard is wit bevroren.
De heilige driekoningen in den stal
verwonderd zijn binnen getogen;
het licht, dat van het kind afging,
schijnt in hun groote Dagen.
De
en
en
en

heilige driekoningen staren het aan
weten zich niet te bezinnen
het Kind ligt al te kijken maar
tuurt in een denkbeginnen.
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Inderdaad is hier naar iets getracht, wat ieder zich herinneren
.kan van sommige oude schilderijen, en toch voelen we het zie maar eens den laatsten regell ~ als niet echt. Dat natuurliik
niet in dien zin, dat de dichter het niet zou hebben gevoeld wat
hij hier in deze woorden trachtte weer te geven - daarvoor is
hi] een veel te zuiver en hoog kunstenaar - maar weI in dien zin
.dat dit naieve niet direct ziin eigen geesteshouding is. Hij is er
toe teruggekeerd en hij componeert nu vanuit een gesteldheid
die aan een anderen tiid en althans aan een ander soort mensch
eigen is. Het is het hem betrekkelijk vreemde waaraan hii zich
voor een oogenblik gaf, natuurlijk omdat hij weer op zijn wijze
met dit vreemde toch ook weer verwantschap had. Als we trouwens dit liedje niet op zichzelf stellen maar het houden in het
verband waarin het geplaatst werd blijkt weI duideliik dat deze
primitieve plastiek een ver van primitieven geest een oogenblik
maskeert. Is dit ook op zijn beurt weer een teeken van verfijning,
-van decadentie?
Hoe is in dezen geest van peinzende zelfontleding een verband
.mogeliik tusschen zijn vasten innerlijken bouw en die hiizondere
verfijning van gevoel en uitdrukking? Door den eenen factor die
nog ongenoemd bleef, maar allicht niet onopgemerkt: ziin zuivere
zinneliikheid, Zijn open zijn voor aIle aandoeningen der zinnen,
die echter evenals andere ontroeringen zich moeten buigen onder
de tucht des geestes. Zoo is ons klaar dat hii zijn verzen naar
Oosterschen trant kon dichten en dat ook hii lust yond zich te
wagen aan de vertaling der beroemde quatrijnen van Omar
Khayjam. Hoor hier dien klank in een paar buitengewoon
schoone strofen, die immers niets willen dan op zinliike wijze de
.schoonheid van het bovenzinlijke prijzen:
De lip pen van het water leggen zich
verliefd, verlustigd op den rondom open
gewelfden kring; zij komen toegeslopen
en dringen op en rekken zich ....

Gesneden in den alabasten rand
is er een vers van een zoo uitverkoren
zoetheid van moorden, dat de zin verloren
wegdeinde in dit bedrvelmende verband.
Een stroie. die in jubel zich verhief
en dan zich sirenqeule en zich giny rvinden
tot een beschad~twing van de beminde,
van het besloien; zinsbetoovrend lief.
En zwijmend onder aIle heerlijkheden
benadert nu een weeke en vochte mond
de kostlijke syllaben, snikte en yond
er zijn hesterven, stom teruggegleden.
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Ziin wij hier niet tot het uiterste waartoe een gedicht kan na-deren, als het water dat vloeit naar den rand waarin het schoone
vers gebeiteld staat, tot zulk een woordverrukking mag leiden
als in deze strofen, in 't bizonder in de- beide middelste, een won-·
dere verklanking vindt? Dit is iets van wat ik hedoelde met den
factor der zinneliikheid, die hier onthuld maar elders meer verborgen, in het struikgewas van gepeins en droomerij nochtans
ademt en wacht.
Ik weet weI dat er hoogere tOPPHn zijn dan ook deze dichter
bestijgt, maar onder hen die vooraan gaan mag hij toch ook
gerekend worde-n. Behoort hij niet tot de weinige zeldzame dichters
die in het weinige, naar omvang gerekend, inderdaad zeldzaam
weten te zijn? En het zoo schoon uitgegeven boek zijner "Verzen" is ons belangriik onder die ande-re, waaruit wij de dichters
van het heden leeren kennen. Ja hij is toch weI een miimeraar
En ik denk aan dit eene droomerig fijne liedje:
e-

Laat de luiken goloken zijn
wiege wiegele weine
en de stilte onverbroken zijn
wiege wiegele wee.
Wen het kindje gedoogen wil
moe en tevreeen,
dat de blinkende oogen stil
toe zijn gegleeen,
dan zal komen de droomenvrouw
zacht over den grond
zij de vrouw, die schromen zou
zoo zij wakenden yond.
En zij zal in den langen nacht
aan het hoofd zich vliien
met der droomen wufte vlinderpracht
het kindje verblijen.
Het verhaal zal zij weer beginnen
het angstig mooie
en zij zal zich duizend keer bezinnen
en het niet voltooien.
Laat de luiken geloken zijn
wiege wiegele weine
en de stilte onverbroken zijn
wiege wiegele wee.

LE ESTAFEL.

De Zendingsschool en de Nieuwe Subsidiebepaling, door
K ii h n e n, Secretaris van de Salatiga Zending.

C. R.

Met de nieuwe subsidiebepaling bedoelt de schrijver hetgeen voorkomt
in art. 5 der Indische subsidieregeling van Augustus 1913 voor de Inlandsche scholen waar N ederlandsch onderwezen wordt. De subsidieverleening
wordt daar gebonden aan een voorwaarde; deze nl. dat, zoo op de school
opzettelijk godsdienstonderwijs (daaronder begrepen Bijbelsche geschiedenis) wordt gegeven, de kinderen, wier ouders zulks verlangen, van het
bijwonen daarvan worden vrijgesteld. De schrijver vreest uitbreiding van
die bepaling ook over de andersoortige Zendingsscholen en is van oordeel
dat de Zending met deze beperking geen genoegen kan nemen en liever
van subsidie moet afzien dan haar te aanvaarden,
Dat is zeker een te eerbiedigen standpunt, al moet men er bij in aanmerking nemen, dat het gedeeltelijk te verklaren valt nit de wijze waarop
de Salatiga-Zending gewoon is in de stoffelijke behoefte van haren arbeid
te voorzien.
Toch rijzen bedenkingen er tegen. De eerste is weI dat door het achterwege laten van het opzettelijk godsdienstonderwiis de school haar Christelijk karakter niet verliest, Ware dit wel zoo, de tegenstanders van Christelijk onderwiis hadden gelijk met hun zeggen, dat een Christelijke school
gelijk is aan een neutrale school plus een gebed en wat Bijbelsche geschiedenis.
Wat van de zijde der voorstanders - en terecht - altijd betwist is.
De tweede bedenking is deze, dat een vergelijking met Nederland en
met de gewone Inlandsche volksschool niet opgaat.
Al is de laatste jaren in Indie voor het onderwiis veel gedaan, meer dan
9110 der jeugd ontvangt nag geen onderwijs. De Regeering moot dUB met
groote zorgvuldigheid de plaatsen uitkiezen waar, in verband met de maatschappeliike behoeften, scholen moeten worden opgericht. Meer dan een
school op eenzelfde pIaats is alleen op de groote plaatsen mogelijk. En voor
zooveel de Hollandsch-Inlandsche seholen betreft, is de toestand zoo, dat
men voor een uitgestrektheid als Nederland er in elke provincie nog niet
een zou kunnen hebben,
Nu kan ook de Regeering een dubbeltie maar eenmaal uitgeven, Als er,
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om bij onze afstanden te blijven, in Leeuwarden een Christelijke Hollandsch-Inlandsche school werd opgericht en de Regeering zou er een neutrale naast willen zetten, dan zou ze dat alleen kunnen doen door b.v, de
oprichting te Arnhem achterwege te laten. Maar nu doet het Gouvernement anders. Ret richt er te Arnhem wel een op en laat zulks te Leeuwarden achterwege, omdat er daar al een is; een particuliere nl. Doch nu
moeten de Mohamedanen, die dit soort onderwijs begeeren, te Leeuwarden
van die particuliere school gebruik maken; immers een andere is er niet.
Op dien grond nu heeft de Regeering gezegd: wel vrij in de Tickting van
uw onderwij s, weI vrij in uw gebed, weI vrij in uw opzettelijk godsdienstonderwijs, maar van dit laatste moet ge die kinderen vrijstellen, wier
ouders zulks verlangen.
Het is dus eigenliik niej geheel juist om te spreken van facultatiefstelling van het godsdienstonderwijs, in zooverre nl. dat niet dit onderwiis
facultatief is, maar dat de bijwoning er van facultatief is; een faculteit
intusschen waarvan, blijkens de ervaring, geen gebruik wordt gemaakt.
Wij kunnen, zoolang eene bepaalde school ergens de eenige van haar
soort is, dan ook de bezwaren van den schrijver niet beamen. Zijn er wat zeer sporadisch voorkomt - twee gelijksoortige scholen - een openbare en een bijzondere - op eenzeIfde plaats, dan is het stellen der bedoelde voorwaarde overbodig en mitsdien onnoodige belemmering van de
vriiheid van onderwijs.
Een geheel andere vraag is of de Zending, hetzij dan kerkelijke of
genootschapszending, sich bij haren arbeid de geeischte beperking kan
laten opleggen. Zou het antwoord op die vraag ontkennend luiden, dan
zou o.i, daaruit volgen, dat die soort scholen, VOOI welke de beperking
werd opgelegd, niet rechtstreeks van de Zending behooren uit te gaan,
maar Iiever opgericht en onderhouden moeten worden door vereenigingen,
met de Zending in contact staande,
Deze critiek op de beschouwingen van den zaakkundigen schrijver belet
intusschen niet dat we hem voor zijn referaat dankbaar zijn.

H. C.

Dr. A. H. de Hartog. Een tekort in de eenzijdig-historische
Redb, uitgesproken op 23 Maart 1914 in het
Brongebouw te Haarlem naar aanleiding van Ds. Moeton's "Mededeeling" inzake het optreden van Dr. Van den Berg van Eysinga
voor de Verge "de Middaghoogte". - Firma A. H. Kruyt, Uitgever,
Amsterdam.
Christut~-beschouwing.

Dr. de Hartog waarschuwt in deze rede - uitgesproken naar aanleiding
van de bekende quaestie-Ds. Moeton contra de Ver. "de Middaghoogte"-
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niet aIleen tegen "historisch geloof", doch ook tegen de "eenzijdig-historische
beschouwing van 't Christendom ." Hij wil daartegenover het vraagstuk
aangaande wording en wezen van 't Christendom niet historisch, maar
metaphysisch benaderen. In plaats dus van de historische beschouwing,
die blijft bij de verschijning, de metaphysische, die afdaalt tot het wezen
der zaak. De historische methode bepaalt zich slechts bij hetgeen geschied
is, de metaphysische wil de goddelijke noodzakelijkheid doen zien.
Ais getuigenis van levend geloof, van de ervaring van dood en leven
in eigen hart, doet deze rede weldadig aan. Dr. de H. gevoelt sterk 't
groote gevaar van 't Christendom onzer dagen, in vroomheid zichzelf te
behouden en niet in waarheid te beleven het Kruis van Christus. Aangrijpend is zijn ernstige waarschuwing tegen bloot "historisch geloof", dat
zich, zonder persoonlijke ervaring, rustig gevoelt in 't feit. Het groote
verschil tusschen historisch geloof en zaligmakend geloof accentueert hij
terecht.
Toch komt 't ons voor, dat de H., waar hij daarbij de eenzijdig-historische
beschouwing van 't Christendom bestrijdt, zelf 't gevaar Ioopt in een eenzijdig-metaphysische beschouwing te vervallen. Ik zeg met opzet "'t gevaar
loopt". Want wij mogen niet voorbijzien, dat de H. zelf herhaaldelijk uitspreekt, dat hij voor zich aan de heilsfeiten vasthoudt (cf. bijv. de noot
p.45). Hij waarschuwt telkens tegen feit-verdamping. Maar toch kunnen
wij ons niet ontveinzen, dat dit gevaar niet denkbeeldig is.
Eigenaardig is zijn beroep op de Confessie en den Catechismus (37).
Zeer zeker wordt daarin geleerd, dat Christns een eeuwig Koning is; dat
de Zone Gods van den aanvang af Zijn gemeente zich tot het eeuwige
leven heeft uitverkoren; dat Hij naar Zijn Godheid, Majesteit, Genade en
Geest nimmermeer van ons wijkt, - doch wordt daarin niet tegelijkertijd,
nog sterker, de nadruk gelegd op de historische geboorte, leven en Hjden,
sterven en opstanding, hemelvaart en verheerlijking van Christus? De
tijdelijke dingen zijn geboren uit de eeuwige dingen. Maar dan zijn die
tijdelijke dingen voor ons juist van geheel eenige specifieke beteekenis.
Het voorbeeld van de Emmaus-gangers schijnt mij daarom niet gelukkig
(20). Hun fout was niet, dat zij vasthielden aan 't geen was geschied,
doch, dat zij die feiten niet zagen in 't licht der profetie.
Terecht pleit de H. voor een Chr. gnosis. Fides quaerit intellectum,
Terecht wijst hij op 't verschil van accent, van levenstoon bij den man
van de gnosis en bij dien van de pistis. Hij geeft hierover schoone opmerkingen. Maar waar ligt nu 't verschil van de Chr. en de valsche
gnosis? Zal de laatste Diet steeds abstraheeren van 't feit, terwijl de eerste
blijft vasthouden aan de onderscheiden eenheid van Gods Raad en de
heilsfeiten? De geachte schrijver waarschuwt zelf wel tegen de eenzijdige
gnosis, doch waarin die eenzijdigheid nn eigenlijk bestaat, komt m.i,
niet duidelijk uit.
Me dunkt, er is een tekort in de eenzijdig-metaphysische Christusbeschouwing van Dr. de H. Wij kunnen ons aan dezen indruk niet onttrekken. Hij verwerpt wel niet de heilsfeiten, doch geeft aan 't historisch
gebeuren niet de rechte plaats. Hij staat sterker tegenover den feit-versteener,
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dan tegenover den feit-verdamper. Merkwaardig zijn uitdrukkingen als:
"voortgaande menschwording Gods" (m.i, iets anders dan deelhebben
aan de goddelijke natuur); "opgaan van de Particular-Wille in de UniversalWille", etc.
Zijn deze voorstellingen niet ontleend aan een gnosis, die geen recht
heeft op den naam van Christelijk?
Warmond.

J. G.

HASELAGER.

Professor Beets,
geb. 13 September 1814 -

gest. 13 Maart 1903. 1)

DOOR

DR. J. TH. DE VISSER.

De indrukken, die men in zijne jeugd opdoet, zijn veelal de
zuiverste en de juiste. Vooral geldt dit die, welke men
van zijne leermeesters verkrijgt. Men ziet dezen, zooals zij zijn,
en onbevooroordeeld laat men hunne personen op zich inwerken.
Dan is er nog niets van dat aarzelende, dat op lateren leeftijd
ernstige menschen z60 voorzichtig maakt in hun oordeel; dan
oefent het algemeen gevoelen, hetwelk zich gewend heeft met
eene afgezaagde kwalificatie iemand te kenschetsen en veelal
af te maken, zijn noodlottigen invloed nog niet uit; dan zijn
wij nog bewaard voor het scheve oordeel, dat partijdigheid,
hetzij men tot eene bepaalde partij behoort, hetzij fiell er zich
op beroemt bij geene partij te zijn aangesloten, gewoonlijk
velt, Integendeel. De indrukken en de beoordeelingen der jonkheid kenmerken zich in den regel door onbevangenheid, door
eerlijkheid, door ridderlijkheid. Ongetwijfeld z~jn zij eenzijdig;
de een is dikwijls alles en de ander niets. Voor een professor
is er daarom geen gevreesder criticus dan de studenten-almanak.
Maar die vrees heeft toch gewoonlijk haren diepsten grond in
de stille overtuiging, dat de leerling den spijker op den kop
heeft geslagen en uitspreekt wat de groote menigte gevoelt.
1) Met opzet wordt in dit artikel uitsluitend over Beets als hoogleeraar
gehandeld, omdat er over hem als zoodanig weinig is geschreven, en omdat hij als zoodanig tot nu toe onvolledig geteekend is.
73
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De waarheid van dit alles blijkt duidelijk, wanneer men in
latere levensjaren de herinneringen z\jner jeugd verzamelt ell
de beelden zijner leermeesters voor den geest roept. Men ziet
dan, wanneer men heeft gestudeerd, zijne professoren anders en toch weer niet anders - dan vroeger. Anders, voor zoover
het hunne beteekenis voor de wetenschap, voor de maatschappij,
voor de kerk en den staat betreft. Daarvan heeft een student
I10g weinig begrip. Hij beoordeelt de grootheid van den hoogleeraar naar wat hij in de collegekamer van hem hoort en
vooral naar den spotanen indruk, dien hij daar op hem maakt.
Is deze niet gunstig, laat hij dan nog zooveel invloed uitoefenen
of willen uitoefenen in den breeden kring del' samenleving,
het redt hem bij den student niet. In zooverre wordt zijne
opinie later anders, Dan leert hij zijne vroegere leermeesters
ook waardeeren om arbeid, waarvan hij als leerling nimmer
kennis name Dan meet hij zijne beteekenis ook af naar
den invloed, dien 11ij op zijn tijd of op een bepaald gebied uitgeoefend heeft. Dan ziet hij niet zelden met bewondering den
professor niet meer in de collegekamer, maar in het volle
menschenleven.
En toch - ziet hij hem ook dan niet anders dan in zijne jeugd.
De karakteristiek, die den student trof, is altijd het geheim
van de beteekenis van den hoogleeraar in het leven. Als wij
in latere jaren ons rustig afvragen, waardoor de een of ander
van onze leermeesters een groote plaats in onze samenleving
heeft ingenomen, dan is er steeds eene merkwaardige overeenstemming tusschen het oordeel der geleerden en het oordeel
van den student. Degeen die instinctief door dezen laatsten
wetenschappelijk niet hoog werd aangeslagen, bleek het ook
door alleszins bevoegden niet te zijn of te worden gedaan. En
omgekeerd hetzelfde. Wie op grond eener bijzondere eigenschap
de studenten boeide en aangreep, werd gemeenlijk in de buitenwereld juist daarom geeerd en als geleerde en als mensch.
Men zegt wel eens, dat de toekomst van een geleerde wordt
beslist aan de academie. Doch hoe dit zij, zeer zeker is de
eerste rangs-professor onder de studenten gewoonlijk ook een
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eerste rangs-man in het leven. In zooverre ziet de leerling den
leermeester niet anders dan hij is.
In het jaar 1876 bestond de faculteit der Godgeleerdheid aan
de hoogeschool te Utrecht uit drie hoogleeraren: J. I. Doedes,
J. J. van Oosterzee en N. Beets. Was het getal klein, alle drie
waren deze professoren mannen van beteekenis.
Nog zien wij de rechte figuur van Doedes, met het statig opgeheven hoofd, de collegekamer op de hoogste verdieping van
het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen binnentreden.
Ret was in die altijd overvolle zaal steeds zeer rumoerig,
voordat de professor intrad, maar doodstil zoolang Prof. Doedes
er was. En dit was niet de stilte der lusteloosheid, maar de
stilte van de onverdeelde aandacht. Met ongewone klaarheid,
met bewonderenswaardige nauwkeurigheid, met weldadige
rustigheid legde hij de schriften des Nieuwen Verbonds voor
ons uit. Niemand kon zich onttrekken aan den machtigen
invloed van Doedes' schatrijke kennis en onkreukbare waarheidsliefde. Ret is alsof hij nog in den gelen katheder voor mij
zit met dat kern-gezonde gelaat, dien donkeren, breeden haardos,
dien spitsen, scherpen neus, die stevig op elkaar gedrukte Iippen,
welke (len man aanduidden, die wist wat hij wilde en die, wat hij
geloofde, veroverd had in een strijd van hoofd en hart. En het is
mij nog als hoor ik hem allen striemen, die de verschillende
schrijvers van het Nieuwe Testament niet verstaan, zooals z~j
verstaan willen zijn en door hunne inleggingen geen eerbied
voor die schrijvers toonen. Dan kwam soms het sarcasme boven,
dat zoo doodend trof, dat ik mij niet herinner dat wij het
onder elkander ooit voor de verslagenen trachtten op te nemen.
De meest critisch aangelegde student kon er bij Doedes zelfs
geen speld tusschen krijgen. Ell gelijk bij waarheidlievende
personen gewoonlijk de vriendschap van de edelste soort en
eensluidend is met trouw, zoo was dit bij Doedes in de hoogste
mate het geval. Voor wie hem sympathiek was, was hij alles.
Van Oosterzee vormde in bijna alles eene tegenstelling met
Doedes. In plaats van het rustige het bewegelijke; voor het
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beredeneerde het oratorische; voor het nuchtere het beeldsprak.ige en het geestdriftige. Terwijl Doedes bij zijne exegese de
schriften des Nieuwen Verbonds eenvoudig voor zichzelf liet
spreken, was van Oosterzee immer met de verdediging van
het Evangelie bezig. De apologetiek stond op den voorgrond. Naast
de verstandelijke klaarheid van den een stond de warme
bezieling van den andere Nooit ging een college bij van Oosterzee
voorbij, of wij hadden voor verstand en hart beide voedsel
ontvangen. Niet zelden vergaten wij, onder de bekoring van
het schitterend pleidooi voor de waarheid van het Woord van
God en de heerlijkheid van het leeraarsambt, het maken van
aanteekeningen en het vervolgen van ons dictaat. Maar dan
beseften wij ook duister maar diep welk een groot man van
Oosterzee was.
Doedes leerde vooral de waarheid des Evangelies grondig
kennen.
Van Oosterzee verwekte geestdrift om in den dienst dier
waarheid te staan.
Doedes scherpte den waarheidszin, van Oosterzee stookte het
geloofsvuur van den toekomstigen Evangeliedienaar.

Zoo

vulden deze twee elkander op eene voor de theologanten

onschatbare wijze aan. Wij maakten dan ook geene tegenstelling
tusschen beiden en nog veel minder verdeelden wij ons in
Doedesianen of Oosterzeeianen. Instinctmatig gevoelden wij
belden noodig te hebben en in beiden eene Godsgave als leermeesters te hebben ontvangen. En wat wij als studenten onwillekeurig gevoelden, leerde onze steeds meer zich verruimende
blik op het leven ons immer duidelijker.
Want toen bleek ons dat die beide mannen een tijdlangzoo
goed als de eenige wetenschappelijke verdedigers van het
apostolisch Christendom tegenover de moderne richting waren
geweest. J a, tegen welken tegenstander, die dat kostelijk goed
bedreigde, hadden zij zich niet te weer gesteld? Nu eens werd
tegenover Opzoomer het recht van het Christendom tegenover
de wijsbegeerte gehandhaafd, dan Scholten's Leer der Hervormde
kerk in de "Jaarboeken van wetenschappelijke Theologie"
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krachtig bestreden, vervolgens Pierson's minachting voor dogmatiek en theologia naturalis naar verdienste gegeeseld, en ten slotte
de Groninger school in haren strijd aan dat Christendom getoetst. Maar vooral tegen de modernen ging hun kamp. "W aar
het Naturalisme begint, houdt voor mij het Christendom op"zeide van Oosterzee. En toen ·zij ouder werden, verslapte hun
kracht niet. Integendeel. In die dagen voerden zij den strijd
naar twee fronten, het eene het modernisme en het andere het
confessionalisme, in den zin van intellectualistisch formalisme.
Om het bijbelsch, het apostolisch Christendom bleef het hun
steeds te doen. Zij achtten zich in hoofdzaak en wezen gereformeerd; ook ten aanzien del' praedestinatie niet heterodox.
Doch Christen was hun naam, gereformeerd hun bijnaam.
Wanneer het modernisme in onze kerk tot minderheid is
gebracht en gedurende de laatste vijftig jaren immer krachtiger
het Evangelie van Gods genade in Christus van de hervormde
kansels is verkondigd, dan is dit naast God allermeest aan deze
beide mannen te danken, die eene geheele generatie van
evangeliedienaars hebben gevormd, die den vollen, rijken
Heiland verkondigden. De invloed van geen enkel wetenschappelijk rechtzinnig theoloog reikte zoover, al onderschat

ik allerminst dien van mannen als de la Saussaye Sr. en
Gunning. AIleen Kuyper zonder ik uit.
Grootendeels ontleenden Doedes en van Oosterzee dien invloed
aan hun opbouwenden arbeid ill bijbelschen geest. Ret is opmerkelijk zoo weinig als de studenten op de colleges bemerkten van
den strijd, dien beide hoogleeraren in het publieke leven voor
de waarheid voerden, en van de principieele worstelingen,
die op godgeleerd gebied werden gevoerd. Doedes' exegese
ging er zoo goed als geheel langs; zijn tekstcritiek en hermeneutiek raakten dat terrein zelfs niet; en de leer van God
bracht ons hoogstens in aanraking met wijsgeerige stelsels,
waarin voor het bestaan van een persoonlijk God geen plaats
was. En van Oosterzee mocht elke gelegenheid aangrijpen om
apologetisch op te treden; terloops mochten scherpe aanvallen
op de authenticiteit van een of ander bijbelboek worden af-
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geweerd; bovenal mocht de heerlijkheid van den Zoon Gods
steeds op nieuw naar voren worden gebracht, de algemcene
indruk werd ongetwijfeld in deze woorden juist weergegeven:
"Eene meer critische bespreking en waardeering van de argumenten der bestrijders zou zeker velen aangenaam zijn geweest."
Want het gistte in de theologische studentcnwereld. Men was
rechtzinnig, doch zat vooral met de critiek op de bronnen,
zooals deze uit Leiden kwam, niet zelden verlegen. Wij durfden
die resultaten niet aan, doch waren met de Utrechtsche bestrijding niet tevreden. Sommiger onzer waren van oordeel dat
de ethische richting vaster bodem voor het rechtzinnig geloof
aanbood door den psychologischen grondslag, waarop zij de
theologie rusten deed. Anderen, meer intellectualistisch aangelegd, sloten zich meer bij Doedes' methode aan. Voor een
enkelen, een hoogst enkelen, was Kuyper de man. Maar zoo goed
als allen hielden zich, eens predikant, aan de dogmatiek van
van Oosterzee. Zijn Catechismus is wat geplunderd en uit zijn
arsenaal zijn wat wapenen tel' verdediging van de waarheid
gehaald!
Men had onwillekeurig het besef, dat men op theologisch
gebied in een tijdperk van overgang verkeerde. De evangelische
orthodoxie van Doedes en van Oosterzee weI'd eenerzijds door de
ethische richting, anderzijds door het confessionalisme bedreigd.
De stemmen der critiek drongen dieper door - en toch was
de overheerschende geest onder de theologen te Utrecht
rechtzinnig. Men zocht naar een geestelijk houvast.
In dien tijd kwam de benoeming van Beets als opvolger
van Prof. ter Haar.
Laatstgenoemde was nog wel geen zeventig jaar, maar zijne
zwakke gczondheid noopte hem zijn emeritaat te vragen. Den
17en November 1875 nam hij afscheid van de hoogeschool,
Twee dagen tevoren was het bericht van Beets' benoeming
gekomen. Den 16en Maart 1876 aanvaardde hij zijn ambt met
de bekende rede: "Karakter, Karakterschaarschte, Karaktervorming", Zelden werd eene inaugureele oratie met zooveel
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belangstelling verbeid en zelden ook met zooveel ingespannen
aandacht aangehoord! Af en toe daverde de groote gehoorzaal
van de toejuichingen van het opgepropte auditorium, als de
redenaar een greep deed, die de gemoederen electriseerde.
Maar het hoogst steeg het gejubel, toen Beets Ter Haar
gedenkend, zeide: "In die twintig jaar (den tijd van Ter Haar's
professoraat) heeft hij het voortdurend bewijs geleverd, dat het
bezit der dichtgave aan de deugdelijke beoefening der
wetenschap niet schaadt, en gelukkig voor ID\j dat hij de zaak
zoo zeer boven bedenking verheven heeft, dat nieuwe bewijzen
overbodig zijn". Want wij gevoelden op dat oogenblik te dieper,
welk een aanwinst voor onze theologische faculteit het bezit
van een man als Beets was.
Bedenkingen als hier en daar in de geleerde wereld rezen,
dat Beets sinds zijne promotie de kerkgeschiedenis weinig
scheen te hebben beoefend en te oud was om nog een
professoraat te kunnen aanvaarden, kwamen bij de studenten
niet Ope Voor hen was Beets een man van geheirnzinnige kracht.
Wat hij wist, was waarlijk wetenschap; wat hij geloofde, was
onaantastbaar; wat hij sprak, was het einde van alle tegenspraak.
Tegen wat hij in zijne oratie beleed, was naar onze meening
niets in te brengen; met een zekeren triomf zagen wij daarna
mannen als Opzoomer en Harting aan, als waren zij verslagen.
Wanneer een zoo massief en in allerlei kringen gezien
persoon als Beets de beoefening der wetenschap vereenigbaar
achtte met het kinderlijk geloof ill den Christus Gods, dan
behoefde dit laatste ook niet voor de eerste te wijken. Z06
dachten, z60 spraken, zoo juichten wij. Ret was in een woord
alsof de theologische jongelingschap aan de Utrechtsche
hoogeschool een steunpunt voor haar geloofsovertuiging had
verkregen. Hij zou ons, te midden van slingeringen en twijfel,
een geestelijk houvast zijn. Meer nog door zijne persoonlijkheid
dan door zijne lessen; meer nog instinctief dan hoor- of zichtbaar; meer nog door het goddelijke dat hij ons in dan wel
buiten en boven het menschelijke deed vereeren. Er was in en
er kwam met Beets iets ouds - maar toch ook iets geheel nieuws.
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Ret oude waren de "gemeenschappelijke overtuigingen op
het hoogst en heiligst gebied" met Doedes en van Oosterzee.
Beets zou - dat stond vast - op dezelfde lijn als zij voortgaan.
De geest der theologische faculteit bleef die hij was.
En toch kwam er met hem ook iets nieuws.
Ret overwicht, dat Doedes en van Oosterzee uitoefenden,
bracht voor de propaedeusis der aanstaande Evangeliedienaren
eene groote schaduwzijde mede. Wij leerden aan de hand van
den hoogleeraar in de exegese de schriften des Nieuwen Verbonds nauwkeurig kennen. Wee hem, die de schriftuurlijke
volgorde: den dood van Jezus, de verzoening van de zonden,
de vergeving van de zonden, de verzoening van den zondaar
met God uit het oog verloor! Wee hem, die bij den doop de
vergeving der zonden inplaats van de afsterving der zonde ter
sprake bracht! Onze professor in de dogmatiek zorgde er voor,
dat op den apologetischen grondslag van "godsdienst", "Schrift"
en "Openbaring" een deugdelijk gebouw van Hamartologie,
Christologie, Soteriologie, Ekklesiologie en Eschatologie werd
opgericht en elk deel behoorlijk door tekstenmateriaal werd
gesteund. Maar bij dit alles kwam de menschkunde in gedrang.
Ter Haar was te zeer man van kerkhistorie om de christelijke
zedekunde naar voren te brengen, afgescheiden hiervan dat
de zielkundige ontleding der groote figuren in de geschiedenis
der christelijke kerk niet zijne kracht was. Zoo was dan
langzamerhand de anthropologie bij de theologie geheel in de
schaduw getreden. Dit was te bedenkelijker met het oog op
den geest des tijds, die den mensch eenzijdig naar voren bracht.
Men wenschte den mensch op zijne juiste waarde getaxeerd
te zien, tegenover de uitersten, die hem als een 800rt God of
als een soort duivel kenschetsten. In allerlei vormen sprak die
drang zich uit. Welnu! Beets leerde zijn leerlingen den mensch
kennen in zijn aard, zijn aanleg, zijne gesteldheid, zijne neigingen, zijne behoeften, zijne roeping; hij leerde hem waardeeren
als persoon in het menschdom, maar ook als een zoodanig persoon, wiens karakter vooral gebouwd wordt onder de werking
van zedelijke beginselen, en dit te eer naar mate het door
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Christus wordt gevormd. Geheel de professorale arbeid van Beets
werd door dien geest beheerscht. In zooverre heeft zijne benoeming in ruimen kring bevrediging geschonken; in zooverre
droeg zijn optreden het karakter van verzoening tusschen oud
en nieuw. Hi] bracht eene psychologie, die de metaphysische
wereld intact liet, en toch aan den anderen kant door deze
niet werd miskend; hij eerde den mensch, zonder God te
onteeren. Dientengevolge werd Beets een waarlijk synthetische
kracht. Om hem schaarden zich allen zonder onderscheid. In
zijne collegekamer vielen aIle verschillen weg. In zijne nabijheid kwam slechts deze eene drang naar boven: mensch,
christen te zijn. 't Was of aan de Theologie eell oogenblik
het zwijgen werd opgelegd, om alleen de religie te laten spreken.
Is in dat opzicht de beteekenis van Beets' professoraat reeds
groot, Z\l wordt dit te meer als overgang tot de benoeming van
Valeton, die op het einde van 1878 in de faculteit als hoogleeraar in de Oud-Testamentische vakken trade Ware deze
gekomen naast Doedes en van Oosterzee allcen, de tegenstellingen waren te schril geweest en zouden de onvastheid van
overtuiging bij de studenten zeer in de hand gewerkt hebben.
Wellicht zou de geestdrift, waarmede "Een nieuw begin" werd
aangekondigd, zelfs wanverhoudingen in het leven hebben ge
roepen. Thans echter had Beets den "reg voor Valeton gebaand.
Zonder een bepaald standpunt op het netelig gebied der critische
kwesties in te nemen, had Beets bij toeneming de overtuiging
gekweekt dat een duidelijker laten medespreken vall den
menschelijken factor de waarde der goddelijke openbaring eer
versterkt dan verzwakt. Tevens strekte geheel zijn persoonlijk
optreden tot aanbeveling van het door hem beleden geloof.
Vooral daardoor hebben verscheidene jongemenschen beter den
stoot kunnen verduren, dien Valeton's optrcden straks aan
verschillende overgeleverde gevoelens kwam toebrengen. Want
men vergete niet, dat het positieve element bij dezen zeer jeugdigen professor in die dagen bij lange na niet zoo sterk naar
voren kwam als later. Z60 bleek Beets, niet alleen waar het
de persoonlijke verhoudingen in de theologische faculteit, maar
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vooral ook waar het de waardeering en den invloed van Doedes
en van Oosterzee eenerzijds en van Valeton anderzijds betreft,
een krachtig samenbindend en heilzaam element. En het is
daaraan niet het minst te danken geweest, dat het geslacht
van predikanten, dat door dit viertal hoogleeraren is gevormd,
hen allen zonder onderscheid met groote erkentelijkheid blijft
gedenken, als mannen, die elk op hunne wijze, in de opleiding
van Evangeliedienaren, het Godsrijk en de vaderlandsche kerk
zegenrijk hebben gediend.
Zij die Beets voor het professoraat voordroegen, hebben de
geestesstroomingen in de theologische wereld aan de Utrechtsche
hoogeschool goed gekend en ze in eene deugdelijke bedding
geleid.
De vakken, die aan Beets ale professor werden toebedeeld,
waren: Geschiedenis der Christelijke Kerk, Dogmengeschiedenis
en Christelijke Ethiek. De Inleiding tot het Nieuwe Testament,
die ter Haar had gedoceerd, was door van Oosterzee welwillend
overgenomen. Maar ook de drie genoemde vakken behield Beets
n.iet lang. Want toen de nieuwe wet op het hooger onderwijs
was uitgevoerd en van Oosterzee ophield de practische Theologie,
en vervolgens ook de christelijke dogmatiek te doceeren, nam
laatstgenoemde de geschiedenis der leerstellingen van den godsdienst van Beets over, zoodat deze aIleen kerkgeschiedenis en
ethiek hield. Deze schikking was voor beide partijen een voordeel. Van Oosterzee bleef dientengevolge althans ten deele op de
lijn, waarlangs hij zich tot heden steeds had bewogen en Beets
behoefde geen vak meer te onderwijzen, dat zeker het minst
van de drie zijn hart had. De weinige belangstelling, die dit
college, hetwelk op een zeer slecht uur, namelijk in den eersten
tijd Dinsdag om 12 uur en later Donderdag om 1 uur gegeven
werd, ondervond, zal zeker de liefde daarvoor bij Beets niet
hebben versterkt. Eerlijk gezegd, was het 't minst boeiende
van de uren, welke wij onder zijn gehoor doorbrachten. De
kracht van Beets als hoogleeraar lag elders.
Boeiend waren de schetsen, die hij uit de kerkgeschiedenis
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gaf. Ret waren steeds persoonsbeschrijvingen. De gestalten van
Augustinus, Innocentius III, Bonifacius VIII, Wickleff, Huss,
Hieronymus von Praag, Luther, Zwingli en Calvijn rezen voor
onzen geest op en bleven ons bij. Hij liet ons diep gevoelen,
dat de geschiedenis der christelijke kerk de geschiedenis is van
menschenzielen, van zichzelf bewust en in het eervol bezit
harer zedelijke vrijheid en verantwoordelijkheid; van menschen,
die het meest christenen geworden zijn en van karakters, die
het duidelijkst naar Christus gevormd en daardoor de krachtigste organen van Zijn geest voor anderen, voor velen, voor
een ganschen tijd en lange tijden geweest z\in en, door de
geschiedenis in het rechte licht gestcld, blijven zullen. Voor
de studenten, die de kerkgeschiedenis weinig anders kenden
dan uit het eene of andere droge leerboek, doorweven met
jaartallen en persoonsnamen, was elke les van Beets als een
verkwikkend bad. Hij deed hen met die heIden medeleven en
bezielde hen alzoo voor het werk des Heeren. Deze methode
van onderwijs-geven mocht de schaduwzijde met zich brengen,
dat de blik op het organisch geheel dier historie werd verduisterd, ontegenzeggelijk school in haar eene groote, opvoedende
kracht voor den aanstaanden arbeider in Gods koninkrijk. Dat
gelleel verliezen wij toch van lieverlede uit het oog, maar die
portretten laten niet na in ons hunne working te doen gevoelen,
Kwam de kracht van Beets reeds welsprekend uit in de
lessen over de geschiedenis der christelijke kerk, zij ontplooide
zich ten volle op het college over christelijke Ethiek. Alluidde
de officieele benaming van dit studievak in de wet vall 1876
"Zedekunde", Beets bleef feitelijk niets meer en niets minder
onderwijzen dan de christelijke Ethiek. Men kon gevoelen dat
hij hier in zijn element was. De langzame uithaal van het
slepende woord nam een einde; het hoofd boog zich niet
langer peinzend over de schrifturen neder; Beets rees, leunend
tegen den rug van den katheder, in zijn volle lengte op; de
rechterarm werd, met de eigenaardige mimiek van degebalde
vuist, uitgestrekt en het hoogste, het beste, dat in hem leefde,
stortte hij in de schoonste vormen nit en in zijne leerlingen
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over. Nog hoor ik hem spreken over "het duel" en "den oorlog",
en ons voorhouden hoe de christen daartegenover behoort te
staan; nog hoor ik hem, met al de kieschheid en fijnheid hem
eigen, het christelijk huwelijk behandelen, eene les, die besloten
werd met de voordracht van het onsterfelijk gedicht van
Vondel: "Waar werd oprechter trouw, Dan tusschen man en
vrouw, ter wereld ooit gevonden?" Ik herinner mij dat Beets,
voordat hij dit vers voordroeg, ons mededeelde pas kortelings
de diepte en den rijkdom van dit werk van Vondel te hebben
begrepen, hoewel hij vele jaren van studie aan den prins
der dichters had gewijd. En na die mededeeling kwam toen
de voordracht, die, gehouden met wonderbaar-klankrijke, zware
en toch geeleveerde stem, ell met eene onvergetelijke intonatie
dier uitdrukkingen, waarover als 't ware een nieuw licht voor
Beets was opgegaan, een onbeschrijfiijken indruk maakte. Zoo
kwam er langzamerhand iets geheel nieuws tot OTIS. De eischen
van het christelijk leven werden aan ons geweten gelegd, als
waren het geene verplichtingen, die wij mocsten nakomen,
maar idealen, die wi] mochten nastreven. Zelden gevoelden wij
dieper het genot van christen te zijn dan onder deze lessen.
"Zijne geboden zijn niet zwaar" - zoo klonk 011S Beets' stem
onophoudelijk in de ooren. Ret edelste werd in 011S wakker en
nergens leerden wii betel', dat mensch te zijn en christen te
zijn hetzelfde beteekent. Wat was het toch een mooi leven,
dat leven van een discipel van Jezus! Dan staat de mensch
op de hoogte, waarop hij als mensch moet staan en waarop God
hem als mensch wil zien.
Den ernstigen wil om het beeld van Christus uit te drukken
in het leven, al beter en nader, in de overtuiging dat uiterlijke
goede werken slechts volgen moeten en kunnen uit inwendige
vernieuwing, gelijk de bloesems en vruchten gevonden worden
aan den gezonden, levenden boom, wien de voedende levenssappen mild worden toegevoegd - dezen wil heeft niemand in
die mate bij de theologen opgewekt en gesterkt als professor Beets.
Hoewel Beets, op betrekkelijk hoogen leeftijd tot het hoog-
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leeraarsambt geroepen, zich zeker groote inspanning voor het
onderwijzen der drie genoemde vakken moest getroosten, gaf
hij zijne leerlingen toch nog meer dan waartoe de wet hem
verplichtte. H\j stelde ons in de gelegenheid onder zijne leiding
oratorische oefeningen te houden en ging onszelf daarbij niet
zelden op kostelijke wijze voor. Een uur in den laten
namiddag bracht ons hiertoe dan in de college-kamer bijeen.
Beets richtte die oefeningen zoo in, dat eerst de een of ander
een hoofdstuk uit den Bijbel moest voorlezen; daarna kreeg
deze of gene de taak om een gedeelte van een preek voor te
dragen, en eindelijk moest iemand een psalm of gezangvers
ten gehoore brengen. Op ieder werd critiek uitgeoefend door
twee studenten, waarna Beets zelf zijn oordeel gaf. Hoe zachtzinnig dit laatste ook mocht klinken, wij leerden bij toeneming
beseffen, welk een moeilijke kunst het goed voorlezen uit den
Bijbel, het voordragen van een psalm- of gezangvers, en welk
eene moeilijke kunst het precken, ook uit oratorisch oogpunt,
is. Ook bier moest het bovenal om waarheid, om waarachtigheid
te doen zijn - en ach, deze ontbrak dikwijls! Wij wilden het
mooi doen, plechtig of indrukwekkend; en als wij het gedaan
hadden, verlieten wij menigmaal den katheder met een zeker

gevoel van zelfvoldaanheid. Maar begon dit al niet zelden te
verminderen onder de critiek onzer commilitones, het verdween
in den regel geheel, als Beets zulk een voordracht zelf ons
voordeed, of als hij, met zijne doordringende oogen en zijn
schalkschen blik, eene opmerking ten beste gaf. Ja, nog meer.
Een wonderlijk gevoel kwam dan over ons; in de diepte van
ons hart deed zich een toon van zelfbeschuldiging hooren; wij
bloosden, omdat wij toch eigenlijk meer ons zelf dan Gods
V\' oord hadden willen laten spreken. Beets had zonder vele
woorden ons voor den spiegel del' waarheid gezet. Wij hadden
een scherpe les ontvangen hoe wij met het heilige moesten
omgaan. Dit was de zedelijke kracht, die er van deze oratorische
oefeningen onder zijne leiding uitging. Zeker, wij leerden nauwkeuriger lezen en beter voordragen. Maar het beste, dat wij ons

eigen maakten, was het afleggen van den schijn en het prijs-
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geven van alle gemaaktheid, zoodat de Evangeliedienaar straks
niet de kracht der christelijke waarheid door persoonlijke onwaarachtigheid zou breken.
Zoo iemand dan mocht Beets in dit opzicht voorgaan. Indien toch zijn optreden als prediker zich te allen tijde door
iets kenmerkte, dan was het door onopgesmuktheid, natuurlijkheid en waarheidszin. Dit was het geval gedurende den
tijd, dat hij predikant was, en het bleef zoo, nadat hij als
academieprediker was opgetreden. Dit laatste duurde slechts
kort. Toen hij hoogleeraar werd, was artikel 63 van het besluit
van 2 Augustus 1815 nog van kracht, waarin de woorden voorkwamen: "En zullen de hoogleeraren der theologische faculteit,
buiten de vacantietijden, als consoniatores academici, den
predikdienst waarnemen, en hun gezamenlijk daarvoor het
traktement, aan eene predikantsplaats verbonden, zonder meer,
worden toegekend." Maar in 187~ was de nieuwe wet op het
hooger onderwijs geheel uitgevoerd en verviel de officieele
academieprediking. Toch trad Beets, gelijk van Oosterzee, ook
daarna nog dikwijls Ope De Utrechtsche gemeente scheen Beets
als prediker hooger te stellen, nadat hij professor was geworden dan voor dien tijd. Want zij stroomde in veel grooter
getale, als hU optrad, toe. De verkregen titel van hoogleeraar
had hem in de schatting van menigeen eensklaps een aureool
van geheimzinnige wijsheid en grootheid geschonken, tengevolge
waarvan onwillekeurig iets nieuws van hem werd verwacht
of zijne woorden een dieperen zin schenen te hebben dan
vroeger. Maar Beets was en bleef geheel dezelfde, dat wil zeggen: heel gewoon. Hij stand laag in den preekstoel, leunde in
den regel met den linkerarm op dell bijbel, gesticuleerde een
enkele maal met den rechter, en las, althans schijnbaar, veel.
Wie voor het eerst, afgaande op zijn naam, bij hem kerkte,
moest noodzakelijkerwijzo teleurgesteld worden, Maar wic
hem meer geregeld volgde en vooral, tengevolge van eigen
teer geestelijk leven, natuur en waarheid bij den prediker
verlangde, werd steeds sterker tot hem aangetrokken. Een
meer confessioneel gedeelte der gemeente mocht zich meer tot
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Felix, Schijvliet of Kuyper wenden; zachte gemoederen den
beminnelijken Gildemeester als hun predikant aanhangen;
de bijbelsche prediking van den statigen Bosken vooral velen
van het oudere geslacht bekoren - Beets had en behield zijn
breeden kring, niet alleen onder de hoogere standen, maar ook
onder de beste elementen van de burgerij. Vooral trok hij vele
intellectueel-hoogstaande mannen en vrouwen, die overigens
niet dikwijls meer kerkwaarts gingen. De studenten hoorden
met van Oosterzee Beets het liefst, en terwijl een breede
schare, na van Oosterzee te hebben gevolgd, juichte: "Er is
maar een Oosterzee I" was er een niet minder groote kring,
wien de fijne psychologie en de groote kalmte van Beets
meer aantrokken. Van het grootste gedeelte kan getuigd worden, dat zij voor het bezit van beiden, juist vanwege hunne
groote verscheidenheid, zeer dankbaar waren. Op den preekstoel
vulden zij elkander aan gelijk in de eollegekamer. De dierbaarheid van het geloof deed van Oosterzee, den ernst 'van het
geloofsleven deed Beets diep gevoclen. En als deze laatste den
hoorders werd voorgehouden, was het of de prediker zelf de
persoonlijke aanbeveling werd van zijn waarschuwend woord.
Hij had dan iets van de albasten vaas, waardoor het licht
heen schijnt. De kwalificatie, die hij eens op zijn vriend Dr.
Scholl van Egmond toepaste: j) Vriend in alles van het Echte",
gold hem zelf geheel. Daardoor is Beets als Evangelieprediker
zoovelen ouden en jongen tot zegen geweest en gebleven.
Hoe stond het - zoo vragen wij ten slotte - met den persoonlijken omgang van Beets met zijne leerlingen?
Ook in dit opzieht nam hij een bijzonder standpunt in.
Schaarde zieh uit de studentenwereld een bepaalde kring om
Doedes heen, die zieh ook in latere jaren meer speciaal als
ecns geestes met hem bleef beschouwen; bezat van Oosterzee
eene groote, in het oogloopende sympathie voor enkele uitverkorenen, in de verhouding tusschen Beets en zijne leerlingen
kwam noch het een noeh het ander voor. Hij was de man van
allen en tevens van niemand in het bijzonder. Zelden zal er
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een theologisch professor geweest zijn of zijn, die in den gang
baren zin van het woord minder volgelingen heeft gekweekt
dan Beets. Men mocht onder de studenten vurig strijden v66r
Doedes of v66r van Oosterzee, en later geestdriftig partij trekken
v66r of tegen Valeton, zulk eene gedeeldheid kwam ten aanzien
van Beets niet voor. Natuurlijk zou dit zijn oorzaak kunnen
gehad hebben in de soort van vakken, die hij onderwees en
die minder aanleiding gaven tot het voeren van een pro en
contra, en niet minder zou dit te verklaren kunnen geweest
zijn uit eene persoonlijkheid, die liefst allen strijd vermijdt en
slechts thetisch hare beginselen ontwikkelt. En wij willen niet
ontkennen, dat in deze beide omstandigheden een gedeeltelijke
verklaring van de door mij geschetste eigenaardige verhouding
tusschen Beets en zijne leerlingen ligt. Maar ook slechts eene
gedeeltelijke verklaring. Want de eigenlijke reden lag dieper.
Beets namelijk bezat nu eenmaal de wondervolle gave om
man van beginsel en tevens man vall allen te zijn. Indien ooit
een woord hem geheel gekarakteriseerd heeft, dan is het de
uitspraak: "Partijman wezen wil ik niet, 'k wil aan geheel
mijn yolk behooren". Hij had even goed kunnen zeggen: "Partijman wezen kan ik niet", Want waar hij verscheen, trok hij
geen scheidingslijn, maar werd integendeel de gemeenschap
bevorderd. Als hij sprak, verbleekten de verschillen en werd
de eenheid gevoeld. Dit geschiedde zonder dat hij zichzelf
wellicht bewust was van de kracht, die in dit opzicht van hem
uitging. Want zulk eene uitwerking kan niet overwogen of
bestudeerd worden. Zij is geheel eigen aan de persoonlijkheid
en doet haren invloed gevoelen zonder dat zij zelf het weet
Zij is het gevolg van die eigenaardige bekoring, die den tegenstander ontwapent, voordat hij zich in den strijd begeeft; van die
harmonieuse ontwikkeling van de meest verschillende gaven
en krachten, die altijd bewondering wekt. Welnu, deze geheimzinnige kracht, die God slechts aan zeer weinigen geeft, bezat
Beets. Alles was bij hem in evenwicht en de macht over dat
evenwicht was in de handen van Hem, in Wiens dienst hij stond.
Instinctmatig werd dit gevoeld door allen die met hem in aan-
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raking kwamen. Vandaar de algemeene pieteit, die hij afdwong;
vandaar dat hij behoorde aan geheel de theologische studentenwereld en voor allen een opvoeder is geweest, zooals er
onder hoogleeraren zelden cen wordt gevonden.
Ret spreekt van zelf, dat waar Beets zich gaf zooals hij was,
naast zijn diepen levensernst ook telkens zijn fijne humor uitkwam. Wij hebben daaronder gebloosd bij onze oratorische
oefeningen ; wij geraakten daaronder wel eens in de war op
het tentamen of examen. Maar vooral moest men in dit opzicht
bij het gebruikelijk theebezoek bij den professor op zijne hoede
zijn. Beets kon jongemenschen, die het meenden te weten, doordringend, guitig aanstaren en soms door cen enkele opmerking
of een enkele vraag ongenadig in het nauw brengen. Ik herinner mij dat iemand op zekeren avond een afwezige, die doof
was, min of meer ridiculiseerde ell kwalificeerde als "stokdoof".
Beets luisterde en interrumpeerde eensklaps filet de vraag:
"Och, zeg u mij eens - U spreekt van "stokdoof" - wat heeft
een "stok" met "doofheid" te maken?" Ja·- wat te antwoorden?
De verteller kreeg een kleur en zeide verlegen: "Men zegt dat
gewoonlijk zoo: "stokdoof". "Ja", antwoordde Beets, "dan zegt
men dat gewoonlijk verkeerd, want in goed Hollandsch spreekt
men van "potdoof" en 'istokstijf". "Vie stijf is, pleegt met een
stok te loopen, maar dit doet in den regel een doove niet",
Kon aan een gesprek, dat eene verkeerde richting dreigde te
nemen, op fijner en menschkundiger wijze een einde worden
gemaakt? Welnu, dit eene voorbeeld kenschetst den omgang
met Beets geheel. Ernst en humor wisselden elkander op de
meest harmonische wijze af en dienden te zamen tot vorming
van het karakter van den student. Nooit wekte zijne schalkschheid dan ook verbittering op, evenmin als ooit zijn ernst jonge
menschen nederdrukte. Beide maakten ons tot betere menschen; beide werden het voertuig van het beste ell edelste,
dat hij kon geven. En dit was aIleen mogelijk, omdat zijne
persoonlijkheid, onder de werking van de hoogste zedelijke en
godsdienstige beginselen, wist wat zij wilde en toonde wat zij was.
Beets' eerste woord als professor was aan het "karakter" gewijd;
74
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zijne groote kracht als professor lag daarin, dat hij zelf een
"karakter" was en bleef. Wij gaan nog verder. In zijne rede,
gehouden als rector-magnificus, over "groote mannen en ware
grootheid" heeft hij daarvoor kenmerken aangegeven, die op
hem zelf van toepassing zijn. Maar het geheim zijner zedelijke
grootheid lag in zijn geloof.
Want in Beets waren sterke golvingen en woonden een
impulsieve inborst en eene prikkelbare natuur, die hem zoo
gemakkelijk tot uitersten hadden kunnen voeren. Zijne kracht
om deze te overwinnen en dienstbaar te maken aan het
heiligst levensdoel, verraadt zijn hoog zedelijk karakter. Maar
niet minder bewijst zij zijne diepe afhankelijkheid van zijn
God en zijn innig gemeenschapsleven met den Christus, die
aIleen het verbroken evenwicht in den mensch herstelt en
alleen in staat is om zijne leerlingen tot opvoeders te vormen,
zooals Beets er een is geweest.
Zijne dankbare leerlingen leggen op den 13en September,
den dag, waarop hij voor honderd jaren werd geboren, in gedachten op zijn graf een krans van immortellen neer.
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A age S c h mid t, Gedanken iiber die Entwieklung der Religion auf Grund der babylonischen Quellen. Leipzig, Hinrichs, 1911
(Mitt. der Vorderas. Ges., Jrg. 16, No.3).

I.

In den loop VAn zijn vijftigste levensjaar stierf op 19 April 1913
een man, die zich bij zijn leven vele vijanden had gemaakt,
maar bij wiens dood in bijzondere mate de klem werd gevoeld
van het "de mortuis nil nisi bene". Ret was de Berlijnsche
hoogleeraar Dr. Hugo Winckler. Lang had het geduurd eer
hij den hoogleeraarstitel verkreeg, - en dan ten slotte een
hoogleeraarstitel, waarvoor in onze taal eigenlijk geen passender
praedicaat zou zijn te vinden dan "op z'n smalst", In 1886
gepromoveerd, in 1891 als privaat-docent opgetreden, in 1896
stichter geworden van een geleerd genootschap, was Winckler
eindelijk in 1904 "zum ausseretatsmassigen ausserordentlichen
Professor ernannt worden" 1). Man als hij was van moeilijk
karakter, volgens den een een fantast, volgens den ander juist
van fantasie ontbloot 2), maar buiten allen twijfel een man van
energieke overtuiging, en uit kracht van die overtuiging in
1) F. E. P ei s e r, Orientalistische Literaturzeitung (0 L Z), 1913, kol. 198.
2) ibidem, kol. 195.
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voortdurend conflict met de heerschende meeningen op het
gebied van klassieke philologie en Oud-Testamentische critiek 1),
kon van hem bijkans gezegd worden gelijk van Ismael, dat
zijne hand was tegen allen en de hand van allen tegen hem 2).
Eene militante natuur, maar dan ook met militaire eere ten
grave gedaald.
"Stichter van een geleerd genootschap" heb ik hem genoemd.
Ret was de "Vorderasiatische Gesellschaft", die hij in het aanzijn riep, en welker doel hij tot z\jn dood toe ijverig bevorderde.
"Vorrderasiatische Gesellschaft", - in dien naam ligt een stuk
geschiedenis besloten. De tijden liggen nog niet zoo heel ver
achter ons, dat aan meer dan eene Europeesche universiteit
de "Orientalist" goed werd geacht voor alles, wat geographisch
ten Oosten van Hellas lag. Daartegen was reactie gekomen, eene reactie, die gedocumenteerd is o.a. in onze Hooger-Onderwijswet, met haar doctoraat "in de Semitischo letterkunde" 3).
De specialiseering der wetenschap maakte het onmogelijk, langer
een man te laten opkomen voor aIle ,,()ostersche" talen van
Turksch tot en met Javaansch. Ret inzicht in den bouwrler
verschillende talen en taalgroepen drong tot samenvoeging van
het stamverwante met uitsluiting van het c.q, barbaarsche..
De Germanist, bij ons de Neerlandicus, kreeg met Voor-Indie
te doen 4). Terwijl de Semitist, althans ten onzent, zich tot op
den huidigen dag mag beperken tot de trits Arabisch-HebreeuwsohArameesch 5).
Dat er hierop ook weer reactie kwam, is voor een niet gering
deel aan Winckler te danken. De feiten, die de reactie noodzakelijk maakten, liggen natuurlijk hoogerop. Dat de cultuur
zich niet al te veel aan Iinguistische grenzen stoort, was reeds
lang opgemerkt, Dezelfde Nederlandsche wetgever, die het
doctoraat "in de Semitische letterkunde" in 't aanzijn riep,
1)
2)
3)
4)
5)

ibidem, kol. 197.
Genesis 16: 12.
Hooger-Onderwijswet, art. 130.
K. B. van 27 April 1877, S.87, § 5, c.
ibidem, § 5, b.
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creeerde ook een doctoraat "in de taal- en letterkunde van
den Oost-Indischen Archipel", - een doctoraat, dat niet verkregen kan worden zonder kennis van "het Arabisch" en "het
Sanskriet" 1). Eene even stoute doorbreking van de lingutstische
grenzen is die, waartoe de beoefenaar der Turksche philologie
zich .genoodzaakt ziet, doordat het geestesleven van den rnodernen Turk zijn wortelen breed uitslaat zoowel in Perzischen
als in Arabischen bodem. En in beide gevallen liggen de
factoren, die de lingurstische grenzen doorbreken, grootendeels
op religieus gebied. Ret is de Islam, die zoowel den beoefenaar
der Turksche als dien der Neerlandsch-Indische philologie tot
stu die van het Arabisch noodzaakt.
Van soortgelijke reactie was Winckler een der voornaamste
baanbrekers op het terreinl!~ van het antieke Voor-Azie, Bijna
zou men zijn streven op dit gebied kunnen samenvatten in de
leuze "Naar Boghaz-keni!" 2) Daar, midden in het oude
Cappadocie, zocht en vond hi] het archief der Rittietische 3)
grootkoningen, - het archief, dat hem nog den titel van z\jn
jongste geschrift inspireerde: n Vorderasien ira zweiten Jahrtausend auf Grund archivalischer Studien' 4). 't Is miss chien
niet geheel overbodig erop te wijzen, dat Winckler hier het
"zweite vorchristliche J ahrtausend" bedoelt, Ret gaat over den tijd
ongeveer tusschen 2000 en 1000 v66r Christus, toen Hittietische
volken een groot deel van het Semietische taalgebied overstroomden, zuidwaarts tot Hebron 5) en oostwaarts tot Babel 6).
Het is de tijd, waarop Ezechiel terugzag, toen hij het aan
Jeruzalem toeriep: "Uw vader was een Amoriet en uwe moeder
1) ibidem, § 5, d.

2) H. Win c k 1e r, Nach Boghaskdi! Ein nachgelassenes Fragment == Der
Alte Orient (A 0), Jrg. 14, Heft 3. Leipzig 1913. - \Tgl. F. M. Th. B 0 hi,
Boghaz-keni == Stemmen des Tijds, 1,1013-1037.
3) De spelling "Hittieten" is juister dan "Hethieten".
4) Mitteilungen der Vorderasiatischen Gesellschaft (M V A G), 1913, No.4.
5) Genesis 23.
6) L. W. Kin g, Chronicles concerning early Babylonian Kings, London
1907, vol. II, p. 22.
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eene Hittietische" 1). Ja, ook ten zuiden van Juda was de
vreemde invloed doorgedrongen. Of stroomde niet het Hittietische
bloed door de aderen van Ezau's nazaten? 2) Had niet reeds
Rebekka verdriet aan haar leven vanwege de dochteren Heths? 3)
Ging in Babylonie de macht der Hittieten ras voorbij, veel duurzamer werd er de heerschappij gevestigd van hunne
niet al te verre neven, de Kassieten. Van voor 1700 tot na
1200 hebben ze geregeerd in het land Sinear, of - zooals de
inboorlingen het noemden - het land van Surner en Akkad.
Welk eene geschiedenis ligt er in dien dubbelen naarn opgesloten! "Kulturvolker sind nie rassenrein", - deze, in hare
algemeenheid misschien weI wat overdrevene, uitspraak vindt
eene van hare beste illustraties in den dubbelnaam "Surner en
Akkad", die nog in den Perzischen tijd 4) ervan getuigde, hoe
Zuid- en Noord-Babylonie oorspronkelijk twee waren: Ret
Noorden, Akkad 5), met zijne Semietische taal, en het Zuiden,
Sumer, met zijne door-en-door On-Semitische spraak. Hoe hadden
die twee elkander doordrongen, de Sumerische en de Akkadische
cultuur! Werd de Sumerische taal ook al in het dagelijksch
leven meer en meer teruggedrongen, - als "doode" taal bleef
ze voortbestaan zoolang Babel de kroon ophad, eene soort-

gelijke plaats bekleedende als het Latijn in de Middeleeuwen.
En wat het Latijn nu nog is voor de Roomsche Christenheid,
wat het Arabisch is voor den Islam, dat was het Sumerisch
voor Babel en Assur: de klassieke taal van het religieuze Ieven.
II.
De "Vorderasiatische Gesellschaft", door Winckler gesticht,
getuigt reeds in haar naam van reactie tegen de eenzijdig1) Ezechiel 16: 3.
2) Genesis 26: 34.
3) Genesis 27: 46, vgl. 26: 35.
4) F. H. Wei s s b a c h, Die Keilnischriften der Achameniden, Leipzig
1911, p. 3, 5, 7.
5) Het land Akkad heeft naar aIle waarsehijnlijkheid dezen naam ont
vangen van de stad Akkad, die in Genesis 10: 10 genoemd wordt.
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Iingutstische indeeling van het terrein der philologische wetenschap. Niet "Semitistisch", maar"Voor-Aziatisch". En dan ook
dit laatste nog "cum grans salis", De stu die van den Deenschen
Assyrioloog Dr. Aage Schmidt, welker titel boven dit opstel is
afgedrukt, strekt hiervoor ten bewijze, weliswaar niet in haar
titel, maar des te meer door haar inhoud. Naar den titel bevat
zijn geschrift gedachten over de ontwikkeling der religie op
grond der Babylonische bronnen. Maar van den inhoud is meer
dan de helft (70 pagina's van de 136) uit andere bronnen geput
en aan de religies van andere volken gewijd 1). Egyptenaren,
Chineezen, Grieken, Feniciers en Indiers vinden er eene plaats.
Ret eenige Voor-Aziatische volk, dat zich hieronder bevindt,
het Fenicische, ontvangt slechts 3 bladzijden. Egyptenaren en
Grieken, beiden op de grens van Voor-Azie gelegen, respectievelijk ruim 10 en nauwelijks 1. De Indiers, die ook nog
onder de grensbewoners kunnen geteid worden, 11. Maar de
Chineezen, die "erst recht nicht" tot Voor-Azie behooren, beslaan
38 pagina's.
Intusschen zijn er voor deze disproporties wel deugdeIijke
redenen te noemen. De "ontwikkeling" op religieus gebied,
1) Ook het belangrijke boek van J 0 han n e sHe h n, Die biblische und
die babylonische Gottesidee (Leipzig 1913), is voor een aanmerkelijk deel
gewijd aan de religies van andere volken dan de titel doet vermoeden.
Hehn is echter aan dit formeele bezwaar tegemoet gekomen door aan zijn
boek dezen ondertitel te geven: "Die israelitische Gottesauffassung im
Lichte der altorientalischen Religionsgeschichte". Van een en ander geeft
hij in de voorrede aldus rekenschap (p. IV-V): "Es geht bei einer geschichtlichen Wiirdigung auch nicht wohl an, die babylonische Religion
allein mit der alttestamentlichen zu vergleichen. Allerrdings beherschte die
babylonische Kultur Vorderasien, aber damit ist nicht gesagt, dass die
religiosen Anschaungen iiberall diesel ben gewesen seien, vielmehr sind die
Formen mannigfaltig und muss en stets auf ihre Eigenart gepriift werden,
Das babylonische Material ist einzigartig in seiner Fiille und bietet ein
wirklich lebendiges Bild des religiosen Denkens der Bewohner des Zweistromlandes, wahrend bei den anderen Semiten die Nachrichten doch verhaltnismassig sparlich oder spat sind, allein zur klaren Heraushebung der
religiosen Stellung Israels musste auch die Gotterwelt der anderen semitischen Hauptvolker wenigstens zum Vergleiche beigezogen werden. Erst
so konnte sich Israels Besonderheit scharf abheben. So ist auch der Untertitel dieses Buches in seinem Haupttitel begrimdet.'
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welke Schmidt wil aantoonen, behoorde bij Hellas waarschijnlijk
reeds tot het verleden, toen de natie in het volle licht der
historie trad 1). De Feniciers mogen al vroeger naar voren zijn
getreden, - voor de geschiedenis van hunne religie baat ons
dit niet, wijl de voornaamste bron, waaruit deze gekend wordt,
van zeer jongen datum schijnt te wezen 1). AIleen de mindere
bekendheid der stof maakte hier eene ietwat breedere bespreking
noodig dan bij de Grieken. De ruimte, aan Egyptenaren en
Indiers gewijd, kan als normaal gelden. Voor beide volken
bezitten we voldoende bronnen van genoegzamen ouderdom,
om den gang van het religieuze leven in den loop der eeuwen
eenigermate te kunnen nagaan. Bij de Chineezen is dit eveneens
het geval. Dat juist deze verst afgelegene natie door Schmidt
zoo kwistig met ruimte is bedeeld, laat zich althans ten deele
hieruit verklaren, dat het aan hen gewijde stuk pas later, in
haast, is toegevoegd 2). Van Spurgeon wordt immers ook verhaald,
hoe hij eenmaal de overmatige lengte zijner preek hiermede
verontschuldigde, dat het hem aan den noodigen tijd tot voorbereiding had ontbroken.
Hoe het kwam, dat het stuk over de Chineesche religie zoo
haastig werd bewerkt, wordt ons door Schmidt uitdrukkelijk
medegedeeld. Hij had slechts in beperkte mate hulp van vakmannen kunnen verkrijgen 2). Daarmede was hij bij Epyptenaren 3) en Indiers 4) gelukkiger. Bij de Chineezen kon het niet
zooals het eigenlijk moest. En toen moest het ten slotte maar
zooals het kon. Van de hulp, die nog verkregen werd, maakt
Schmidt dankbaar melding.
Al deze excursies over de religies van andere volken moeten nu dienen, om de analogien aan te wijzen van datgene,
wat onze auteur bij de Babyloniers heeft gevonden. Aan het
begin van zijn geschrift maakt hij de opmerking, dat het bij
1) S c h mid t, p. 52.
2) S c h mid t, p. 13.
~)

Schmid t, p. 3.

4) S c h mid t, p. 55.
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de Babyloniers, trots het relatief-constante in de positie der
hoofdgoden, niet ontbroken heeft aan pogingen, om lagere godheden de plaats der hoogere te doen innemen 1). Hierop volgen
de excursies, ten bewijze dat dergelijke verschuivingen voorkomen bij de vijf straks genoemde volkeren. Naast hen ontvangen dan de Babyloniers de zesde plaats 2). Doch hiermede
is pas de eerste helft van Schmidts werk vo1tooid, - de eerste
helft, die tot opschrift heeft: "Die Entwick1ung der Religion
der alten Volker". De tweede he1ft, nagenoeg even groot,
draagt den titel: "Die religiose Entwicklung in der babylonischen Hymnen- und Beschworungsliteratur" 3). Pas hier wordt
dieper ingegaan op de in dell hoofdtitel genoemde Babylonische
bronnen. Schmidt begint hier met de uiteenzetting der eigenaardige moeielijkheden, welke de dateering der in aanmerking
komende literatuur oplevert 4). In dit opzicht steekt de Babylonische literatuur ongunstig af, nog niet zoozeer bij de Egyptische als weI wij de Chineesche en de Indische. "Da die
babylonischen religiosen Literaturstucke, welchen wir une jetzt
zuwenden wollen, nicht nach ihrer Entstehungszeit datiert
und nicht wie die indischen periodenweise gesammclt sind,
bietet die Sprache fast die einzige Moglichkeit, urn Neues und
Altes von einander zu trennen". Al werd ook de kennis van
het Sumerisch tot in zeer Iaten tijd onderhouden, toch drong
ook in de religieuze literatuur de Semietische taaI, die ik, met
Schmidt, in 't vervolg "Ba~ylonisch 5) noem, meer en meer
1) S c h mid t, p. 2.
2) Schmidt, p. 66-71.
3) De titels der beide helften doen bij Schmidt soortgelijken dienst als
bij Hehn de ondertitel van het gansche boek: ze corrigeeren de eenzijdigheid van den hoofdtitel.
4) S~chmid t, p. 72-79.
5) In hare oudste periode noemen we deze taal "Akkadisch" in tegenstelling met "Sumerisch". In hare latere periode, als ze het Sumerisch uit
het publieke leven verdrongen heeft, wordt ze "Babylonisch" genoemd.
Ook bestempelt men haar dikwijls met den naam "Assyrisch", wijl ze
eveneens in Assyrie gesproken werd, en in de vorige eeu w grootendeels
door de Assyrische monumenten is bekend geworden. Meer correct, schoon
wat lang, is de benaming "Babylonisch-Assyri,sch
p

•
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naar voren. Schmidt neemt aan, dat deze overgang hoofdzakelijk in den tijd der Kassieten-heerschappij valt 1).
Op deze wijze wordt eene zekere scheiding verkregen, waarbij
over 't algemeen de Sumerische teksten als de oudere, de Babylonische als de jongere kunnen gelden. Eene nieuwe moeielijkheid is echter gelegen in de omstandigheid, dat meermalen
oudere teksten schijnen te zijn overgewerkt, om ze pasklaar te
maken voor de beschouwingen van latere geslachten. Goden,
waarvan het uit de geschiedenis bekend is, dat ze pas later
op den voorgrond zijn getreden, nemen soms in afschritten van
oude teksten eene plaats in, die tege:n de verhoudingen van
den ouden tijd schijnt te vloeken. Schmidt meent met groote
mate van zekerheid deze nieuwe lappen van de oude kleederen
te kunnen verwijderen. Dat de objectieve waarde van deze
operaties eene zeer betrekkelijke is, behoeft geen betoog. Wie
gedurig te strijden heeft tegen het subjectieve in de constructies
van vele Oud-Testamentische critici, behoort ook op zijne hoede
te wezen, wanneer hij ander terrein betreedt. Toch kan ik niet
loochenen, dat Schmidts operaties op mij grootendeels een
solieden indruk maken, al mag ik evenmin verhelen, dat er
ook in deze mijne appreciatie een subjectief element steekt.
De lezer moge het welwillend voor lief nemen.
Vrij beknopt handelt nu Schmidt over "die Entwicklung in
der Hymnenliteratur" 2) en veel breeder over "die Entwicklung
in der Beschworungsliteratur" 3), waarmede telkens een soortgelijke ontwikkelingsgang in de Egyptische teksten wordt vergeleken 4). Een aanhangsel 5) handelt over ouderdom en inhoud
van zekere Babylonische godenlijsten.
III.
In den titel der studie van Aage Schmidt staat het begrip
1)
2)
3)
4)
~)

Zie hierboven, p. 4.
Schmidt, p. 80-91.
Schmidt, p. 92-132.
Schmidt, p. 89-91 en 128-132.
Schmidt, p. 133-136.
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"ontwikkeling" zeer op den voorgrond. Hoe is het eigenlijk
met deze "ontwikkeling" gesteld? Ik vraag me af, of den auteur
niet eenigszins het woord van Paulus 1) heeft voorgezweefd:
"Maar alzoo ik listig was, heb ik u met bedrog gevangen".
Voor de kinderen der negentienden eeuw, die wegstierf "onder
de hypnose van het Evolutie-dogma" 2), associeert het begrip
"ontwikkeling" zich zoo licht met dat van "evolutie" en voorts
van "evolutionisme". Vergelijk ik nu titel en inhoud van
Schmidts boek, zoo schijnt mij de mogelijkheid niet uitgesloten,
dat het evolutionistisch-uitziende etiket beschouwd moet worden
in het licht van de zooeven aangehaalde Paulinische gedachte.
Zonder dat ik eenigszins eene bijdrage wil leveren tot de
Nieuw-Testamentische exegese, komt het mij voor, dat Paulus'
woord als motto toch niet geheel misplaatst zou wezen op het
titelblad van Schmidts boek.
Doch ter zake. De ,.,ontwikkeling", die Schmidt in de
Egyptische religie opmerkt, is ongeveer als voIgt. "Kein Gott
steht dem Agypter holier als der Sonnengott, der ihm der
eigentliche Schopfer und Lenker der Welt ist .... der grosse
Gott, der Herr des Himmels, .... und wer im taglichen Leben
von dem Gotte schlechthin spricht, der wird an ihn denken" 3).
Eigenlijk was deze god Re ook meer dan zonnegod, want zon
en maan waren zijne beide oogen 4). Maar deze verhevene
godheid wordt tusschen 2000 en 1000 v. C. meer en meer
teruggedrongen achter den oorspronkelijk onbeteekenenden
Amon, den stadgod van Thebe, wiens opgang in de veertiende
eeuw, onder Amenophis IV, slechts tijdelijk werd gestuit. Steeds
meer verdwijnt Re achter Amon, de universeele god achter
den locale. Andere goden, men zou haast zeggen van nog
twijfelachtiger digniteit, steken Re eveneens naar de kroon.
In het "Boek van de Hemelkoe" wordt verhaald, hoe Re, oud
1) II Corinthen 12: 16.
2) A. Kuyper, Evolutie, Amsterdam-Pretoria 1899, p. 7.
3) Door Schmidt ontleend aan E r ill a n, Die agyptischen Religion (p. 9),
waaruit voortdurend veel wordt aangehaald.
4) S c h m i d t, p. 12.
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en stram geworden, zijne plaats moest inruimen aan Thoth,
den toovergod. Nog meer treden op den duur naar voren de
doodengod Osiris 1) en zijne gemalin, de toovergodin Isis.
Osiris vereenigt op zich zoo velerlei goddelijke tiels, en aIle
goden beginnen zoo door elkander te warrelen, dat Erman
zegt: "man kann diese Richtung wirklich eine pantheistische
nennen" 2). De sage verhaalt, hoe Isis met tooverlist aan Re
zijne macht ontfutselde. De oude, betrekkelijk verhevene
godsvoorstelling gaat onder. Doodencultus en tooverij triumfeeren.
Niet beter ging het in China 3). AIleen verliep het proces
hier wat langzamer. Het oudste en belangrijkste werk, dat licht
over de Chineesche religie ontsteekt, is Shu-king "het boek der
geschiedenis", waarvan de historische betrouwbaarheid geacht
wordt op te klimmen tot bijna 1800 voor Christus. De naam,
die in dit werk het veelvuldigst voorkomt, is die van den
god des hemels: Tien (== de hemel), minder dikwijls Shang-ti
(== de hoogste heer) of aIleen Ti (de heer). De wijze, waarop
hij zijn almacht uitoefent, is volstrekt ethisch van aard. Offers
aan den hemel moeten met eel1 rein hart worden gebracht,
zullen ze worden aangenomen. Ret ethische in zijn wereldbestuur helt echter sterk over naar het moralistische. Betrekkelijk zelden wordt de deugdzaamheid van den keizer 4) als
een genadegave des hemels aangemerkt; in den regel wordt
de heerscher zelf om zijne deugd geprezen. Bepaald onverkwikkelijk worden deze loftuitingen bij Wan en Wu, de stamvaders der dynastie Chow (1121-255 v. C.) Reeds omstreeks
1100 ""verden ihnen solche Opfer gebracht, dass gewiss nur
ein geringer Unterscheid zwischen diesen und den Opfern,
1) De benaming "doodengod" sluit niet uit, dat Osiris eene veelzijdige
natuur heeft. Vgl. H. Th. 0 b bin k, Over Oud-Aegyptische Voorstellingen
aangaande Dood en Leven, Nijmegen 1913, p. 11-14.
2) Erman, a.w., p. 84.
3) Schmidt citeert hier naar J a 111 e s Leg g e, The Chinese Classics, en
maakt veel gebruik van W. G rub e, Religion und Kultus del"Chinesen (1910).
4) Eigenlijk droegen de Chineesche heerschers in dezen ouden tijd den
titel "koning" (8 c h mid t, p. 16).
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welche den Gotte des Himmels gebracht werden, vorhanden
ist"). Maar de gerechtigheid des hemels blijft toch onaangetast,
wat andererzijds uitkomt in het strenge oordeel over vorsten,
die niet vroom waren. Daarentegen is het getuigenis omtrent
de genade des hemels zeer onzeker, wat dan ook bij de moraIistische richting del' Chineesche religie geene verwondering
kan wekken. Een gunstig verschijnsel is weer, dat de god des
hemels niet alleen de god is van den keizer) maar oak van
het volk. Ten behoeve van het yolk is de keizer zijn hoogepriester. Thans nog schijnt het in spreekwoorden ell legeuden
uit te komen, welk eene sterke macht eonmaal de cultus
van den god des hemels over het yolk moet hebben uitgeoefend.
Allengs echter keerde juist het yolk zich tegen dezen hoogeren
vorm van religie. III den ouden tijd nemen de geesten van
hemel en aarde slechts eene bescheidene plaats in naast den
god des hemels. Als men godheden optelt, worden de voorvaderen in 't geheel niet, of hoogstens in de laatste plaats
genoemd. Maar na het jaar 1000 v. C. ongeveer, en vooral na
900, gaat het merkbaar naar beneden. De inhoud van Shi-king
,.,het boek del' liederen" getuigt ervan, hoe men den rechtvaardigen god des hemels almecr als vijand gaat beschouwen.
De aarde wordt als zelfstandige godheid tegenover den hemel
gesteld. Deze vergoddelijking del' stoffelijke aarde kon allicht
ten gevolge hebben, dat de god des hemels van Zijll geestelijk
karakter moest inboeten. In verband hiermede wijst Schmidt
op de geweldige menschenoffers in de zevende eeuw. Ret zijn
doodenoffers. Met zekeren overleden hertog werden circa 170
menschen levend begraven. En dan, let wel, wordt aan den
hemel de schuld gegeven van datgene wat slechts voortvloeide
uit het enorme egoisme del' machtigen, die bang waren, dat ze
hiernamaals niet genoeg dienaren zouden hebben. Geen wonder,
dat straks ill het pantherstischc iaoisme, verbonden aan den
naam van Lao-tee (geb. 604 v. C.), de persoonlijke, almachtige
1) S c h mid t, p. 16.
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schepper der wereld feitelijk verdwenen is'), Aan Confucius
wordt de uitspraak in den mond gelegd, dat de taorsten zich
als eon met de godheid beschouwden. Volgens het taorsme
ontwikkelt de mensch dan ook het bovennatuurlijke uit zichzelf,
wat in de practijk zeggen wil, dat tooverij en bijgeloof tot eere
komen. Vooral de alchimie komt in zwang, - een weI wat
materialistische vorm van bovennatuurlijk streven. In het volksgeloof openbaart zich nu een syncretisme van het oude geloof
en het taotsme, waarbij de oude goden sterk geanthropomorphiseerd worden. Menschen uit het mythische verleden worden
met bepaalde goden gerdentlfieerd. Trouwens, de goden van
het taorsme hebben elk hun geboortedag.
Gelijk reeds werd aangestipt, speelde in heel dezen gang
van zaken de vooroudercultus eene belangrijke rol, Reeds in
de achttiende eeuw v. C. treft men de vereering van den
gestorven keizer aan. In de elfde eeuw zien we de tempels
der keizerlijke voorvaderen eene belangrijke plaats bekleeden
in het staatsleven. Voor de dooden - geheel anders dan voor
den god des hemels - hebben de offers als zoodanig waarde.
En terwijl men den god des hemels meer en meer als vijand
beschouwt, is er geen grens aan de gunstbewijzen, die men als dank voor rijke offers - van de dooden verwacht.
Confuciu« (geb. 551, dus ruim eene halve eeuw later dan
Lao-tze) trachtte tegen de toenemende ontaarding der religie
een dam op te werpen. Bovenal eene conserveerende natuur,
verzamelde hij de reeds genoemde boeken Shu-king en Shi-king.
HU was echter een kind van zijn tijd, en zijne orthodoxie was
rationalistisch getint. Geen wonder trouwens, als men let op
den moralistischen trek, dien de Chineesche religie reeds
eeuwen tevoren vertoonde. Confucius is de schepper van
datgene wat tot in onze dagen als Chineesche staatsreligie
heeft gegolden, en thans onder de republiek weer een officieele
plaats begint in te nemen. Er wordt weI beweerd, dat hij de
1) Schmidt wijst erop (p. 29), dat deze richting ongeveer gelijktijdig opkwam met het Boeddhisme in Indie en de Grieksche natuur-philosophie in
Klein-Azie,
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meer levendige uitdrukking voor den god des hemels "de
hoogste heer" vervangen heeft door het onpersoonlijke "hemel".
Zijn traditionalisme legt vooral nadruk op het uitwendige, de
ceremonien. De zedelijkheid gaat op in ritualisme.
"Trotz der Bestrebungen des Konfucius ging es doch immer
mehr bergab" 1). Velen van zijne bekende leerlingen hebben
"ohne weiteres Gott mit der Vernunft oder dem Naturlauf
identifiziert" .2) Ingrijpende politieke veranderingen in de derde
eeuw v. C. werkten het verval der religie in de hand. ,,1m
Jahre 212 v. Chr. gab der Premierminister des Shi-hoang-ti, des
neuen Machthabers, eines Tages seinem Herrn den Rat, alle
BUcher, welche nicht von Medecin, Orakeln und Ackerbau
handelten, namentlich BUcher wie Shu-king und Shi-king, zu
verbrennen ... Der Kaiser gab sofort seinen Beifall zu diesem
Vorschlag der Ministers zu erkennen'"), Gelukkig is men er
niet in geslaagd, de gehate boeken van den aardbodem te doen
verdwijnen, schoon zelfs het spreken erover op straffe des
doods verboden werd. Inmiddels neemt het bijgeloof aldoor toe
en gaat fetischistische trekken vertoonen. WeI komt onder de
volgende dynastie de zoogenaamde confuciaansche religie weer
officieel in eere, zoodat Shu-king en Shi-king zelfs heilig worden
verklaard. Nog altoos ontziet men zich "es mit dem Himmel
zu verderben'"). Maar de officieele religie versteende meer en
meer tot koud formalisme. Practisch kwam er tusschen de
vroeger elkaar vijandige stroomingen fusie tot stand, - eene
fusie, waarin straks ook het uit Indie overgekomen Boeddhisme
werd betrokken. In de tweede eeuw n. C. werd zoowel aan
Lao-tze als aan Confusius goddelijke, of ten minste bijkans
goddelijke eer bewezen. Inmiddels verheugt zich de alchimie
in toenemenden bloei. Niet alleen op de productie van goud,
maar ook op het vinden van levenselixer legt ze zich toe. In
de achtste eeuw n. C. nam een keizer zoo groote dosis van
1) S c h mid t, p. 38.
2) S c h mid t, p. 39.
3) S c h mid t, p. 40.
-i) S c h mid t" p. 42,
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genoemd elixer in, dat hij 't ongeluk had "an den Folgen dieses
wirksamen Mittels zu sterben" 1). In de religieuze practijk treedt,
vooral sedert de veertiende eeuw, de vereering der stadgoden
op den voorgrond, - godheden, die gewoonlijk nit de gestorven
mandarijnen worden gekozen, en die bij wangedrag kunnen
worden getuchtigd, ja zelfs afgezet. Overigens wordt het niet
enkel uit onwil verklaard, wanneer goden in gebreke blijven
datgene te doen, wat men op ritueel behoorlijke wijze van hen
verlangt. De oorzaak kan ook gelegen zijn in onmacht, en deze
laat zich op hare beurt slechts verklaren uit de geheimzinnige
werking van demonen. Naast de doodenvereering en de tooverij
is de demonenvrees een van de belangrijkste factoren in het
religieuse leven van den modernen Chinees. Opmerkelijk is
daarbij, dat de vroegere vriendelijke gezindheid jegens de
dooden thans voor grenzelooze vrees heeft plaats gemaakt. De
dooden worden nagenoeg als demonen beschouwd.
Inmiddels .Ieefde tot ill den jongsten tijd in den keizerlijken
cultus nog een schaduwbeeld van den alouden god des hemels
voort. Eene schim, - want hij werd min of meer gelijk een
doode vereerd 2) en de keizerlijke voorvaderen stonden met
hem bijkans op eene lijn.
IV.

De "ontwikkeling", door Aage Schmidt opgemerkt in de
religies der Egyptenaren en Chineezen, vertoont als voornaamste
gemeenschappelijke karaktertrek een naar voren dringen vall
tooverij en doodencultus, tell koste vall eelle oudere, meer
zuivere godsvereering. Ook de Grieken hebben in hunne mythologie de herinnering bewaard aan vroegere mutaties in de
godenwereld. De hemelgod Uranos was verdrongen door Kronos,
en deze weer door zijne kinderen. Evenals 3) in den tijd van
1) Door Schmidt aangehaald uit G rub e, 93.
%) In Egypte ging het forrneel j uist omgekeerd, wanneer de doode vereerd werd aIs Re. Zie 0 b bin k, a. w., p. 27 v.
3) De paralellen met China en Egypte, door Schmidt slechts even aangeduid, zijn door mij iets breeder uitgewerkt,
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verval de Chineesche god des hemels, gold ook Uranos voor
hard en wreed. Evenals de Egyptische zonnegod Re, werd hij
door het jongere godengeslacht van zijne kracht beroofd en
ter zijde geschoven. Maar juist toen zijne bloeddroppels op de
aarde vielen, ontstonden de furien, geheimzinnige wezens, die
onverbiddelijk wandaad en onrecht wreken. Ligt hierin mogelijk
eene herinnering aan het streng-ethisch karakter, dat de oude
Uranos met den Chineeschen god des hemels gemeen had?
Vragen als deze zullen wellicht nooit met zekerheid beantwoord
worden. "Es ist zu beachten, dass das, was man gewonlich als
die griechische Religion betrachtet, wahrscheinlich nur die
letzten Auslanfor einer langen, uns wesentlich unbekannten
Entwicklung ist" 1).
Een overzicht van de Fenicische godenleer vindt men bij
Philo Byblius 2). AIle mogelijke sagen omtrent den oertijd der
menschen zijn hier met de eigenlijke godenleer vermengd.
Alles is in een soort familiegeschiedenis samengevat, waarin
de goden als aardsche heerschers met nauwkeurig bekende
regeeringstijden worden opgevat. Begrijpelijkerwijze zijn de
Fenicische goden hier wat Grieksch gekleurd, vooral in hunne
namen. Zoo wordt verhaald, dat Kronos in z~jn twee-en-dertigste
regeeringsjaar den hemelgod Uranos versloeg. Kronos draagt
hier tevens den naam Elus, waarin Schmidt het Semietische
woord ilu "god" terugvindt. Uranos is hier vermoedelijk dezelfde, die elders Beelsamen d.i, "heer des hemels" genoemd
""ordt. Weliswaar heeft Philo dezen Beelsamen met Zeus geidentifieerd. Maar terecht wordt door Schmidt aan de juistheid
hiervan getwijfeld. Want Philo vermeldt eene overlevering, dat
Beelsamen juist door de oudste bewoners van Fenicie vereerd
werd 3). Dit nu pleit voor zijne overeenkomst met Uranos,
1) S c h mid t, p. 52.
2) Te oordeelen naar eene uitspraak van Suidas was Philo Bybli us geboren in 64 11. C. en leefde hij ten minste 77 jaar. Zie W. B a u dis sin in
Herzogs Realencyklopadie 3, XVII, p. 454.
3) De tekst is o.a. te vinden bij He h n, a.w., p. 118.
75
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evenals trouwens de namen, want uranos beteekent "hemel".
Opmerking verdient ook de naam van den god Sydyk 1),
waarbij Schmidt niet te onpas aan de Oud-Jeruzalemsche
koningsnamen Melchi.. zedek 2) en Adoni-zedek 3) herinnert. Men
zou er den naam van den Oud-Babylonischen koning Ammizaduga (1977-1956) aan toe kunnen voegen 4). Indien men uit
deze koningsnamen tot den ouderdom van den Fenicischen
godsnaam mag besluiten, vindt men ook hier, gelijk in China,
omstreeks 2000 v. C. een god met een uitgesproken ethisch
karakter. Eene opmerking, die ons te meer boeit, wanneer we
mogen aannemen, dat het tweede bestanddeel in de aangehaalde
Jeruzalemsche namen rechtstreeks betrekking heeft op de
gerechtigheid van Eel-Eljoon, den "Allerhoogsten God", wiens
priester Melchi-zedek was. Waarbij zich dan ten slotte de vraag
aan ons opdringt, of niet de door Philo overgeleverde godsnamen
Beelsamen en Sydyk bij de oudste Kanaanieten namen zijn
geweest voor een en denzelfden God, den Allerhoogste, Schepper
van hemel en aarde 5).
Niet het minst belangrijk zijn ten slotte de beschouwingen
van Schmidt over de Oud-Indische religie. "Das alteste religiose
Denkmat der Inder ist der Rgveda. Teile von ihm reichen
vielleicht bis ca. 2000 v. Chr. und weiter - also ungefahr bis

1) De naam beteekent "gerechtigheid".
2) Genesis 14.
3) Jozua 10 : 1,3.
4) De nauwkeurige dateering van dezen vorst geschiedt met eene hooge
mate van waarschijnlijkheid. Vgl. G. J. Thierry, Vorsten uit Oud-Babylonie tijdens de eerste bloeiperiode van de stad Lagas (Leiden 1913),pag.
8-9. Toch zijn nog niet alle bezwaren opgelost. Men vergelijke L. W.
K i 11 g, Chronicles concerning early Babylonian Kings (London 1907), vol. I,
pag. 14, met F. E. P e i s e r, Ein neues Datum zur altassyrischen Geschichte
(0 L Z, 1914, kol. 308-310).

5) Deze gedachten, essentieel bij S c h mid t aanwezig, zijn door mij
eenigszins vrij weergegeven. Omtrent Eel-Eljoon spreekt He h n zich nit
a.w, pag. 258-264.
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in die Zeit Hammurabis 1) - abgeschlossen ist das Werk aber
erst mutmasslich ca. 1000 v. Chr." De alwijze schepper, de
onderhouder en regeerder der wereld, de alwetende beschermheer
der goeden, die wraak neemt over de boozen, heet hier Varuna.
Deze naam wordt door velen, ook door Schmidt, in verband
gebracht met het Grieksche uranos == hemel 2). Varuna's
onzichtbare wraakgeesten (vergelijk de Grieksche furien) vervolgen de euveldaders, en niets ontgaat hun oog. Heilig en
rechtvaardig is Varuna en toch vol erbarmen. Eene gansche
reeks diep gevoelde liederen is tot hem gericht. WeI verbleekt
zijn gesternte allengs voor den glans van andere goden. Maar
toch neemt hij omstreeks 1250 v. C. nog de eerste plaats in
onder een drietal Arische goden, wier namen door Winckler in de
oorkonden van Boghaz-keni zijn aangetroffen 3): Varuna, Mitra
en Indra.
Van geheel andere natuur dan Varuna is Indra. Tot Varuna
bidt men om vergeving van zonden. Indra stelt in zonde en
gerechtigheid geen belang, maar wendt zich gaarne tot dengene,
die hem rijkelijk den bedwelmenden offerdrank soma schenkt.
De wilde krijgsgod is hij; maar ook list, tooverij ell bedrog
worden door hem niet versmaad. Nu gebeurt het mettertijd,
dat deze Indra, door soma en offergaven gesterkt, de goden
van een schrikkelijken draak verlost, en tot loon hiervoor als
opperste god de plaats van Varuna inneemt. Dan zingt men
't Indra toe: "Die Gotter haben abgedankt wie Greise: Du
warst Allherscher auf ewigen Thron" 4). Maar al wordt hem dit
ook toegezongen, toch hebben hij en de goden van zijn kring
niet het leven in zichzelven 5). Ze zijn van spijs en drank af1) Dat is, naar de zooeven voor Ammi-zaduga gevolgde berekening,
2123-2080. Betel' dan de schrijfwijze Hammurabi is waarschijnlijk Hammurapi, of - in verhollandschte spelling - Chammoerapi.
2) Volgens anderen is Varuna: de maan, of ook: de zee, Inderdaad heeft
hij in den lateren tijd aIleen de zee als domein (8 c h m i d t, pag, 55).
3) Zie hierboven, page 3. Vgl. o.a. H. Win c k I e r, Die Ariel' in den Urkunden von Boghaz-koi (0 L Z, 1910, kol. 289-301).
4) S c h mid t, pag 60 (naar Gel d n e r),
i) Vgl. Johannes 5: 26.
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hankelijk, en dit wordt hem eerlang noodlottig. Want men
trekt er de consequentie uit, dat dus eigenlijk de offergaven
zelf goden zijn, sterker dan Indra en zijns gelijken, En de
priesters, die de offergaven opdroegen, waren eigenlijk nog
weer machtiger. "Die Gewalt der Priester sieht man darin,
dass sie sogar einen neuen Gott Brahman bilden konnten,
der wohl nichts ist als das personifizierte Opfer und Opferspruche" 1).
Zoo werd het Brahmanisme geboren, om ook weer spoedia
tot ontbinding over te gaan. Ret ledige en holle van de nu
alles beheerschende ccremonicn springt velen in 't oog. Scepticisme grijpt vooral de hoogere kringen aan. De weg wordt
gebaand voor Boeddha's leer met haar pessimisme en atheisme 2).
WeI blijft de volksmassa nog vasthouden aan sommige gestalten uit de oude godenwereld. Maar hun cultus is "roh, obszon
und orgiastisch. So scheint da die Entwicklung in einer Richtung ausgemtindet zu sein, wie es auch sonst oft in der alten
Welt der Fall ist" 3).
1) Schmidt, page 61.
2) Vgl. o.a. H. B 0 u w man, Boeddhisme en Christendom, Kampen 1906.
3) S Chill i d t, pag, 62. In een aanhangsel (pag, 62-66) bij het stuk over
de Indiers bestrijdt S c h mid t de opvattingen van So I' ens e n, Til Sporgsmaalet om Aditya'erne, opgenomen in "Festskrift til Vilhelm Thomsen"
(Kopenhagen 1894), page 335 v.. Volgens So r ens en was de Indra-vereering
ouder dan de Varuna-cultus, terwijl hij dezen beschouwt als een reformatie,
die straks weer onderging.

De chrlstelllk-soclale beweging
in het fransche Protestantisme.
DOOR

Dr. J. R. SLOTEMAKER DE BRUINE.

Personen. Geschriften. Vereenigingen.
Congressen. Kerken. 1)

Het fransche Protestantisme is tot nieuw leven ontwaakt. En
het vertoont daarin een zeer eigenaardige wisselwerking: een vernieuwd onderzoek van het Evangelie bracht de sociale ziido daarvan aan het licht e-n drong zoo tot socialen arbeid; maar het
aanvaarden van dezen arbeid maakte tegelijk nieuwe levenskrachten los en bracht over gansch het werk een nieuwe bezieling.
Sinds Bois aan de hoogeschool te Montauban zijn studenten
deed warm loopen voor het belang der sociale beweging, sinds zijn
dankbaarste leerlingen 2) de daar vermeesterde denkbeelden hebben voortgedragen onder het yolk, is er een reeks van mannen en
vrouwen te noemen, die een nieuw geluid doen hooren, nieuwe
wegen wijzen, zelf in nieuwe wegen gaan. Daar is Henri Appia
en Charles Dubois en Gaston Frommel en Charles Gide en Elie
Gounelle en Wilfred Monod en Aug. de Morsier en Elie Noel en
Frank Thomas en Charles Wagner; allen mannen, die met hun
vlammend woord of vurige pen of diepe studie profeteeren van
1) Over de sociale overtuigingen handel ik in een laatste artikel.
2) T. Fallot, L. Comte en L. Gouth. Over hen zie Stemmen des Ti;jds III~
blz. 617 v.
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een betere sociale wereld, beter doordat de krachten des Koninkriiks openbaar worden meer dan tot heden. Daar zijn de mannen
- ook vrouwen - die in de tijdschriften schrijven en zoo werken
aan de opvoeding van hun volk. Daar ziin de mannen - en niet
minder de vrouwen - die belangrijke posten bekleeden in den
philanthropischen en socialen arbeid. Een talrijke kring. Hier
en daar verschillend in opvatting van het maatschappelijk ideaal
en in opvatting van den inhoud des Evangelies. Maar toch samenwerkend in de eene groote en wiidvertakte beweging, die door het
fransche Protestantisme heengaat. 1)
Ret heeft geen zin naar volledigheid te streven in de opsomming
van de personen. De enkele opsomming zou nog niets zeggen; de
ontleding van elks bedoelen zou tot herhalen en eentonigheid
brengen. Maar aan sommigen wijden wij toch opzettelijk aandacht, omdat zij meer dan anderen op den voorgrond treden, omdat zij kenschetsend zijn voor de geheele beweging.
Daar is b.v. Charles Gide, de beroemde hoogleeraar in de economie te Pariis, in het jaar 1913 begiftigd met den Laveleye-priis, die
eenmaal in de vijf jaar wordt toegokend aan wie het meest heeft biigedragen tot de bevordering van de juridische of economische weschap. Schriiver van een veel-gebruikt Leerboek der Staathuishoudkunde 2) en van een Geschiedenis der economie 3); stichter

van de solidaristische school.. die zich naast de liberale, de Roomsche en de socialistische al meer en meer baan breekt; van zeer
overwegenden invloed op de ontwikkeling der denkbeelden in den
Franschen christelijk-socialen kring.
Daar is Elie Gounelle, die in 1889 predikant werd te .Alais,
daarna te Roubaix en in 1909 te Parijs. Hij is redacteur van Le
christianisme social en was de aangewezen man om op het wereldcongres voor vriizinnig christendom te Berlijn in 1910 het over1) Ret christen-socialisme in Frankrijk met zijn orgaan L'espoir du monde
blijft hier thans buiten bespreking.
2) In het N ederlandsch vertaald door C. R. C. Herckenrath, verscheen het
daar in 1912 reeds voor de vierde maal.
3) In CR. GIDE et CR. RIST, Histoire des doctrines economiques. Paris, Siney
1909 behandelt Gide "les doctrines, inspires du christianisme" en "les
solidaristes' '.
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zicht te geven van wat het sociale christendom in Frankrijk wile 1)
Reeds sedert 1897 houdt hij zich overtuigd, dat een gesocialiseerde maatschappij het meest in overeenstemming is met het christeIijk ideaal; maar tegen allerlei socialistische systemen en practiiken heeft hij groote bezwaren, den klassenstrijd verwerpt hij, de
geestelijke overtuiging als drijfkracht acht hij onmisbaar. En hij
betreurt het, dat niet de "socialen" en de "socialisten" samenwerken, wat toch op tal van punten zeer goed mogeliik zou zijn.
Daar is Wilfred Monod, vroeger predikant te Rouaan, thans ook
te Parijs. Een zeer geliefd prediker, die veel te zeggen heeft. Waar
hij handelt over exacte punten, is een zekere oppervlakkigheid
niet te miskennen; zoo, wanneer hij over den klassenstrijd 2) de
algemeenheden geeft van de twee "klassen" en de mededeeling,
dat wie de tegenwoordige maatschappij-orde als verkeerd ziet,
daarmede tevens de noodzaak van het socialisme erkent. Maar
warm en weldadig zijn de preeken 3), waarin hij getuigt van. een
socialen inhoud des Evangelies, pleit voor de doordringing van
het gansche aarde-Ieven met den geest van Christus, naspeurt wat
de verkondiging van het Koninkrijk Gods voor de tegenwoordige
wereld bedoelt en beduidt.
Daar is eindelijk Frank Thomas, de bekende prediker van
Geneve, die daar en elders, in vele landen zijn evangeliseerend
woord doet hooren, maar niet kan nalaten te wijzen zoowel op de
sociale eischen als op de sociale consequenties van dat Evangelie.
Hij komt op 4) tegen de eenzijdige individualistische en egoistische opvatting van Gods gave, die aIleen op de redding der eigen
ziel bedacht doet wezen, en vraagt gevoel van solidariteit met
anderen, gevoel voor recht in de samenleving evenzeer. Deze solidariteit zal den bitteren strijd am het bestaan overwinnen; maar
1) In W. SCHNEEMELCHER, Religion und Sozialismus. Sieben Vortrage,
Berlin, Protestantischer Schriftenvertrieb 1910.
2) Uitvoerig in Le christianisme social, 1910, p. 236-246.
3) Bij Fischbacher te Parijs zijn verseheiden bundels uitgekomen; o.a,
II reqnera, l'Evangile du Royaume, Que ton reqne oienne, l'Esperance cbretienne, Delivrances.
4) Zie vooral zijn Ohristianisme et socialisme. Essai d'une conciliation dans
Ie christianisme social. Geneve, J eheber; z. j,
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zij is noch met het goliikheidsbegrip van het socialisme gebaat noch
door den daar geleerden striid tusschen de klassen verkregen. De
consequenties uit de echte solidariteit moet de kerk prediken. En
al zal een algeheele omzetting der samenleving niet onmogelijk
wezen, onmogeliik is zij zonder twijfel, indien niet de menschen,
de zielen worden veranderd, omdat de diepste bron ook der maatschappelijke nooden schuilt in het bederf van het hart.
Behalve de personen vragen ook de tijdschriften de aandacht.
Het is merkwaardig, hoeveel en hoeveel goeds ook in dit opzicht
het fransche Protestantisme he-eft aan te wijzen.
Natuurlijk is volledigheid in de opsomming en beschrijving
hier evenals straks met betrekking tot de personen ondoenlijk en
onnoodig beide. Maar weder moet een greep worden gedaan. En
nader zal dan hlijken, hoezeer het sociale door alles henen speelt,
ook als het niet doel of hoofdzaak is.
Het fransch-sprekend Zwitserland heeft L'Essor te noemen, een
weekblad, dat te Lausanne verschijnt, dat "sociaal, moreel en
religieus" wil zijn en artikelen geeft over de christelijk-sociale bewaging in de verschillende landen, over de broederschaps-beweging binnen de kerken, over sociale economie, zich ook weI eens
verbaast 1) over de naieve beweringen van het christen-socialisme.
Het geeft aandacht aan de groote religieuse problemen van onzen
tiid. En striidt dapper mede in den striid tegen alcoholisme, spel
en onzedelijkheid.
De rechtzinnige Hervormde gemeenten van Frankrijk hebben
reeds sinds 1872 haar eigen orgaan in het weekblad Le christianisme:") Het geeft een liist van de predikbeurten. En een orienteerend boeken-overzicht. Voorts is het in twee stukken verdeeld,
een algemeen-christeliik en een kerkelijk deel.") Men vindt daar
een "stichtelijk" artikel. Ook een, in bijzonderheden afdalende, op1) B.v. in het nummer van 4 Juni 1910 tegen de Avanguardia.
J) Voluit Le chrisiianisme au XX siecle. Journal des eglises reformees
evangeliques de France. Thans directeur Benjamin Couve. Adres: rue de
Lille 48, Parijs,
3) Onder de hoofden L'action chreiienme en La vie ecclesiastique.
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gave van de bijzondere gebeurtenissen in de predikantsgezinnen,
wat er ongetwijfeld toe medewerkt, dat de weinig talrijken, verstrooiden, ver van elkaar verwijderden zich toch als een groote
familie gevoelen. Voorts bepaling van eigen standpunt tegenover,
nu en dan bestrijding van de .Jiberalen" en de Roomschen; natuurlijk me de uitvoerige behandeling van de kerkelijke vraagstukken. Bemoeienis met de uitwendige zen ding. Een overzicht
alweder van hetgeen het Protestantisme huiten Frankrijk bewerkt
en beteekent, tot sterking tevens van den eigen moed. Wetenschappelijke studies tot bestrijding van wetenschappelijk ongeloof
en ongeloovige wetenschap. Maar dan ook uitvoerige en opzettteIijke bemoeienis met het sociale leven in breeden zin: volkszonden
als alcoholisme en onzedeliikheid, eehtscheidingcn en geboorteverminderingen, kinderwetten, sociale misstanden, sociaalethische en sociaal-eeonomische onderzoekingen.
Tweernaal per rnaand verschijnt Foi et vie, waarin aIle cultuurvragen van uit christelijk oogpunt worden bezien onder de voortreffelijke leiding vall Paul Dournergue. 1) Vooral onder de ontwikkelden en beschaafden wil het evangeliseeren, dit moeilijke,
maar noodige en gezegende werk van onzen tiid. Dus schrijft het
over natuurwetenschap en litteratuur en politiek en sociologie.
En tracht voortdnrend, de religieuse vraag voor zijn lezers los
te wikkelen nit de fatale tegenstelling: clericaal en anti-clericaal,
om haar op zuiver terrein zuiver te stellen. 2) Sinds eenige jaren
organiseert de leiding zeer gewaardeerde conferenties. En sinds
1914 bezit men in Parijs een eigen gebouw als middelpunt, waar
plaats is voor conferenties, cursussen, een leeszaal, een bibliotheek. Sinds het begin van ditzelfde jaar verschijnt het orgaan
in twee uitgaven, waarvan de eene vooral de verslagen der conferenties brengt, dus een boekdeel van wetenschappelijke studien
vormt, terwijl de andere meer de actualiteiten behandelt. Door
deze beide sarnen leert een zich uithreidende lezers-kring het
gansche bonte leven zien in het licht van het Evangelie.
1) Bet noemt zich Revue de culture chreiienme en Revue reliqieuse, morale,
titteraire, ariisiique, sociale.
2) Aldus een circulaire van 10 J anuari 1912.
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Eindelijk noemen wij Le christianisme social, het lijvig maandblad, dat verschiint onder de redactie van Elie Gounelle. Het is
gesticht in 1887, is orgaan en wil almeer orgaan worden van de
christelijk-sociale strevingen in het binnen- en buitenland, geeft
aandacht zoowel aan de theorie als aan de practiik. 1) Onder fie
vaste medewerkers telt men vrij-conservatieve, naast uiterst radicale naturen, socialisten naast niet-socialisten, die "socialisten"
dan neg van zeer verschillende kleur. De inhoud is alweder zeer
rijk. Theologische en kerkelijke vraagstukken worden geregeld
aan de orde gesteld. Ook wiisgeerigo vragen, vooral naar de
psychologischo zijde. Een breede plaats wordt ingeruimd aan de
verdediging van de christelijke gedachten tegenover hetgeen vrijdenkers en materialisten verzekeren, terwijl omgekeerd de armoede
en onjuistheid van hun beweringen wordt blootgelegd, Uitwendige
zending en inwendige zending en philanthropic worden beschreyen en bestudeerd; aan de christen-studentenbeweging over de
gansche wereld extra aandacht geschonken. Bestrijding van de
volkszonden staat ook hier vooraan; opium, absinth en alcohol,
spel en schandlitteratuur, onzedelijkheid en handel in blanke
slavinnen worden in het licht gesteld en bestreden. Sociale onderzoekingen en fijne economische studies, die ook tot in onderdeelen afdalen, komen in meer dan een aflevering voor.
Men ziet, hoe ook hier weder wisselwerking is tusschen het
christelijke en het sociale; beide genomen in rijken, breeden zin,
geen van beide behandeld geheel afgescheiden van het andere.
Men vermoedt reeds, dat een beweging met zooveel werkende
mannen en zooveel goede geschriften ook haar vereenigingen, vergaderingen, congressen hebben zal. Er zijn vereenigingen voor
evangelisatie in het binnenland en in de kolonien; bonden voor
jonge mannen en jonge meisjes; predikanten-samenkomston en
vergaderingen van de protestantsch-christelijke onderwijs1) Sinds 1 J anuari 1912 heet het Revue mensuelle d' e t u dee t d' act ion;
is thans orgaan van L'action chreiienne sociale en van L'association protes-
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krachten; een protestantsch verbond voor weldadigheid; meerdere
organisaties voor kerkelijken en christelijk-socialen arbeid. 1)
Een der merkwaardigste groepen is weI de Unie van vrijdenkers en vrije geloovigen,2) waarin mannen als Charles
Wagner en Wilfred Monod een plaats van beteekenis innemen.
Men komt er sarnen om in onderlinge gedachtenwisseling en
.mderlirig debat te pogen, elkander te leeren verstaan, ook elkander te overtuigen. De onderwerpen worden altoos aan het religieuse of sociale leven ontleend. Men handelt er over de godsdienstige opleving in Frankrijk; over godsdienst en ontwikkeling; over
godsdienst en de behoeften der massa; over den godsdienstigen
ondergrond der sociale problemen; over het kenrnerkende van het
Romanisme en het Protestantisme. Altoos zoo, dat men grijpt
midden in het actueele intellectueele leven; altoos ook zoo, dat
deze geloovigen aan deze vrij-denkers willen doen zien
de mogelijkheid, de belangrijkheid, de onmisbaarheid van
het geestelijk bezit. Hoezeer daardoor in het denken der
hoogere standen het godsdienstig probleem wordt ingedreven,
springt in het DOg.
Niet minder belangwekkend was het congres voor evangelisatie,
dat in Mei 1913 te Pariis werd gehouden. 3) Ondanks veel verscheidenheid werd een groote eenheid gevoeld; het congres is uitnemend
geslaagd en beduidt nu zeker een miilpaal op den weg der ontwikkeling van het fransche Protestantisme. Het· thema werd in
driecn behandeld: de evangelisatie onder de industrie-arbeiders,
op het platte land, onder de ontwikkelden. Telkens werd gevraagd, hoe deze groepen met het evangelie te bereiken zijn; ook:
welke moeilijkheden elke dezer groepen speciaal van het evangelie
verwijderd houden. In de voordrachten en de gedachtenwisseling
trad vooral de dubbele vraag naar voren, hoe men tegenover de
1) Verslagen daarover telkens in de reeds genoemde organen.
2) Union de libres penseurs et de libres crouanis, 16 Rue de la Sorbonne,
Parijs.
3) De Societe centrale evangelique hield dit "congres de I'evangelisation''
te Parijs van 19 tot 25 Mei 1913. Zie Le chrisiianisme social, 1913, p, 263,
356 etc.
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arbeidersbeweging moet staan en hoe tegenover de kerken.
Evangeliseeren - zoo werd algemeen gevoeld - Ieidt in onze
dagen onmiddeIlijk tot de sociale kwestie; sociaal gevoel, sociale
arbeid brengt onvermijdelijk in aanraking met den arbeid van
het blauwe en het witte kruis, met de vraag van vaderlandsliefde en internationalisme, met de vakbeweging. De persoonlijke
arbeid moet met den socialen gepaard gaan, omzetting der maatschappij is evenzeer noodig als die van de zielen. Maar dan kan
ook het kerkelijk werken niet worden gemist. Als men er wint uit
de Roomsche kerk of uit hot ongeloof, dan moeten er Protestantsche kerken gereed staan om hen op te vangen; doch zij moeten
dan ook gereed zijn voor die taak, gewekt en niet langer ingeslapsn; met een gevoel van onderlinge broederschap en samenhoorigheid; niet clericaaI; op de hoogte van den eigen tijd en niet
enkel het ouderwetsche bestaan voortsleepend.
Ret intiem-geestelijke, het kerkelijke, het sociaIe, het economische: het een zoowel als het ander, het een om het ander drong
zich voortdurend aan de aandacht Ope
Daarnaast zijn de kringen te noemen, die zich zeer opzettelijk
vooral met het sociale leven bemoeien.
In Fransch Zwitserland werd in 1889 een vereeniging gesticht,
die ook in Frankrijk zelf merkbaren invloed heeft geoefend. Zij
wil christelijk zijn en zich aan de studie der sociale vragen wijden in
de overtuiging, dat het christendom tot heden niet-ontdekte
elementen in zich bergt, van het hoogste gewicht voor het maatschappij-Ieven. Naast hetgeen het rechtstreeks beduidt voor de
enkelen en ziidelings voor den Staat - dit is al eeuwen bekend
geweest - heeft het met zijn eisch van recht naast barmhartigheid, zijn opvatting van het recht, zijn proclameeren van de
solidariteit, ziin onderwcrpen van alles aan God een onvermoede
be·duidenis voor het sociale leven. Maar en de ontdekking en de toepassing daarvan vergt diepgaande studie en daartoe wekt de
vereeniging op, daartoe geeft zij het voorbeeld, daarvoor verrijkte zij de litteratuur met een critiek op andere economischsociale stelseIs en dan - van de hand van Gide - met een warme,
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breede teekening van de nieuwe school, de solidaristische, de
school van Nimes. 1)
Hetzelfde doel, immers het bestudeeren van het sociale leven,
staat op den voorgrond bii de Associatie, 2) gesticht in 1888 en die
in economisch opzicht neutraal is, geen bindend program kent,
maar zoowel de intellectueelen als de breede kringen der burgerij
wil doordringen van den ernst der sociale vragen en van de
noodzaak, dat zij daaromtrent een gegrondo meeningzich vormen,
dat zij straks voor hun deel zich dan ook naar die meening gedragen. Zijn licht ell kracht zoekt men in het Evangelie van
Christus. 3 ) En dat men economisch neutraal is, geen vastbeliind
program voorschrijft, belet niet, dat er groote eenheid van overtuiging is onder de deelnemers aan de vereeniging en de leidende
krachten der congressen. Tegenover individualisme en atomisme
op maatschappelijk terrain kiezen eigenlijk allen partij; men is
warm voorstander van de solidaire opvatting, van de "school
van Nimes", van de cooperatie; men streeft naar wegneming
van de concurrentie; dikwijls naar wegnemjng van de loonbetrekking, het "salariaat"; velen zijn collectivistisch, enkelen
zelfs communistisch gezind, De congressen, afwisselend in Frankrijk en Fransch Zwitserland gehouden, dragon er veel toe bii,
om het sociale gevoel te wekken en de sociale streving meer precies
en belijnd te maken. Zoo is de studie van Gounelle over het sociale
christendom oorspronkelijk een voordracht op het congres van
1908. 4 ) Zoo werd op het congres te St. Quentin, in 1911, de grond1) De vereeniging heet La societe chretienne suisse d'economie sociale.
Zij gaf de vier bedoelde lezingen uit als Quatre eccles d'economie soeiale ;
Geneve, Stapelmohr, 1890. In de voorrede aldaar eenige bijzonderheden
over de vereeniging.
2) Namelijk L'association protesianie pour l'eiude pratique des questions
sociales. Zie reeds boven blz, 618.
3) Art. 2 del' Siatuien luidt: L'association fait appel sans distinction d'opinion, a tous les protestants, hommes ou femmes, qui comprennent leurs
responsabilites et leurs devoirs en face des souffrances et des perils de la
societe actuelle, et qui sont resolus it poursuivre dans l'organisation de la
societe, aussi bien que dans la vie des individus, l'application des principes
de justice et d'amour proclarnes par Jesus-Christ.
4) Zijn Pourquoi semmes nous chretiene sociaucct Zie boven blz. 618.
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slag gelegd voor de in ternationale ehristelijk-soeiale eongressen 1).
Een gansehe reeks van de meest belangrijke onderwerpen is behandeld.P)
De studie dreef eehter onwillekeurig tot de daad. En zoo is te
St. Quentin in 1911 een vereeniging opgericht, die vooral wil
werken. 3) Gide werd haar eerste voorzitter. En de praetisehe
arbeid, die zij het eerst ter hand neemt, ligt op het terrein van
de kerken, die zij beter wil organiseeren voor de soeiale taak.
Eer wij nu uiteenzetten, wat men van de kerken verwaeht en
hoe men haar tot haar taak hoopt in staat te stellen, moeten wij
stilstaan bij wat in het algemeen door het fransehe Protestantisme
op philantropiseh en soeiaal gebied wordt gedaan. Een overzieht daarvan is niet moeilijk te verkrijgen; jaarlijks versehijnt
een zooveelmogeliik volledige Iiist 4) en Collard heeft er een uitvoerige beschriiving van gegeven.") Wij noemen daar den philantropisehen en den socialen arbeid; ook den eerste natuurlijk;
want zoo goed als elders heeft ook in Frankrijk de eeht-ehristelijke
geest zieh in daden geopenbaard, toen men nog geen oog had voor
de speeiaal soeiale roeping; werkeloos kon hij ook toen niet zijn.
Het is veelal hetzolfde work, dat men ook elders vindt. Maar
men waardeert het hier dubbel, waar het gedaan wordt door zoo

1) Ret verslag van St. Quentin is opgenomen in Le christianisme social,
1911, p. 455-663. Voor de internationale congressen zie Christendom en
Maatschappij, Utrecht, Ruys; 1914, bIz. 2-4.
2) De volledige lijst van de congressen met opgave van de voornaamste
onderwerpen in A. COLLARD, Le mouvement social, p. 206-208; verder in
Le christianisme social.
3) Namelijk L'action chreiienne sociale. Voor de stichting zie Le christianisme social 1911, p. 441-463. Art. 2 der Statuten Iuidt: Se placant sous
l'inspiration du Christ avec Ie desir de realiser toutes les consequences de
son evangile, protestent contre une organisation sociale fondee sur l'esprit
de concurrence et I'egotsme et affirment leur foi en un ordre nouveau et
leur volonte de se mettre au service de leurs freres pour travailler it sa
realisation.
4) Sinds 1894 verschijnt L' agenda annuaire protestant, uitgegeven door
den predikant H. Gambier te Dijon.
5) Zie A. COLLARD, Le mouvement social bijna geheel.
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kleine kringen in zoo moeilijke omstandigheden. Diaconieen helpen de behoeftigen; diaconessen verplegen de zieken en doen allerlei anderen christelijk-socialen of christelijk-philantropischen
arbeid daarnaast. Er is opzettelijke opleiding van Protestantsche
ziekenverpleegsters. Leden der gemeente, vooral vrouwen, bezoeken armen en zieken, ook in de gemeentelijke dus neutrale ziekenhuizen, en verlichten zoo het werk der predikanten. Er zijn naaikransen, moedersvereenigingen, vereenigingen tot het verschaffen
van kleeding en dekking aan behoeftigen. Er ziin Zondagsscholen, knapenvereenigingen, jongelings- en jongedochtersvereenigingen. Er zijn klein-kinderbewaarplaatsen en vacantie-kolonies
en weeshuizen. Er zijn bibliotheken. Er ziin voorschotkassen en
vereenigingen voor onderlinge hulp. Er is een krachtige bestriiding van het alcoholisme en van de openbare onzedelijkheid.
Al meer gaan de oogen open voor den samenhang van de
geestelijke, de zedelijke en de sociale toestanden, ook voor den
samenhang van de geestelijke, de zedelijke en de sociale ellende.
Naar twee zijden bliikt dit; naar de zijde der theorie en naar die
der practijk, In apologetische cursussen toont men bij voorbeeld
aan, hoe onmisbaar het Evangelie is voor de gezondmaking van
bet gansche volksleven; men toetst het Evangelie op dit punt ell
stelt het in het openbaar op de proof. 1). En men heeft oog en
hart voor wat onlangs Gauthier 2) uitvoerig uiteengezet heeft, die
de sociaal-moreele nachtzijden van het Fransche leven beschrijft,
uit de oorzaken verklaart, maar dan ook vol moed gelooft aan de
genezing. En men laat het luide hooren en toont het tevens met
der daad, dat men deze genezing waarliik verwacht, maar ook
aIleen verwacht, naarmate Gods gave in het Evangelie van Jezus
Christus het volksbestaan doortrekt.
Zoo geeft men dan ook, behalve aan het reeds genoemde, zijn
1) Zie b.v, den bundel Experiences sociales, uitgegeven door P. SCHMIDT;
Parijs, Fischbacher 1914, onder bet opschrift "l'evangile mis a l'epreuve"
en handelend over de kunst, het proletariaat, de zedelijkheid en de zending.
2) De zeer gevierde en telkens bekroonde schrijver PAUL GAUTHIER beschrijft aldus in Les maladies sociales ; Paris, Hachette 1913, de misdadige
jeugd, het alcoholisme, de ontvolking, de pornografie en den zelfmoord.
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werkkracht aan de bestrijding van bedelarij en Iandlooperii, aan
de volkslogementen, het woningvraagstuk, de tuinsteden-kwestie,
de cooporatie.
Een enkele greep moge een indruk geven van het belangrijke
dat hier geschiedt, 1)
Het alcoholisme als sociaal verschijnsel is in Frankrijk jong en
men kan niet zeggen, dat het in zijn wezen ook door zijn bestrijders doorzien wordt. Toch valt er goed werk te vermelden. In den
neutralen "Bond tegen het alcoholisme" werken vele Protestanten
ijverig mede. Maar zij hebben ook hun eigen organisatie, het
"Blauwe Kruis", in 1877 te Geneve gesticht door den predikant
L. L. Rochat en sinds ook in Frankrijk zeer verbreid. Men doelt
vooral op de "redding van dronkaards" en vraagt van hen, die
daarin mede-arbeiden, omdat en zoolang zij dat doen, de belofte
der geheelonthouding. Derhalve staat men nog op het individualistische en philantropische standpunt, waarop men blind is voor
het alcoholisme als sociaal verschijnsel, de drinkgewoonten op
zich-zelf niet aantast en dus nog niet komt tot de geheelonthouding als het vanzelfsprekend gedrag voor het gansche leven.
Maar een overgaan van het ouderwetsche standpunt tot meer
nieuwe en breede beschouwing is onmiskenbaar. En intusschen
werktmen ook zoo reeds voortreffelijk; de plaatselijke afdeelingen,
de kinderbonden, de alcoholvrije koffiehuizen doen in het midden
van het fransche Yolk hun gezogend werk.
Naast den vloek van het alcoholisme rijst de vloek van de zedeloosheid in Frankrijk almeer. De Protestantsche schrijvers, die dit
euvel pogen te verklaren, wijzen vooral op tweeerlei, Daar is ten
eerste het gebrek aan een volksziel, een volksgeweten, waardoor
de zedelijke eischen en oordeelen niet aanslaan, de wetten niet
worden gehandhaafd, indien zij al worden uitgevaardigd - dezelfde teekening dus, die reeds Fallot gaf. En daar is ten andere
de opvoeding van de [eugd en de jonge menschen; zij ontvangeu
te weinig geestelijk-zedelijke opbouwing, zij worden vergiftigd
door de zeer veel verspreide dagbladen, weekbladen, illustraties.
1) De feitelijke gegevens naar A.

COLLARD,

t.a.p.
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De neutrale Bond 1) grijpt allerlei middelen aan tot bestrijding
van de zedeloosheid en de ontzedelijking van het yolk; de oprichting daarvan is uitgelokt door Protestanten en zij hebben
nag steeds een werkzaam aandeel daarin. Maar daarnaast bestaat het Protestantsche werk van "de Witte Ster", gesticht in
1899 en waarin mannen als Gounelle, Monod, Thomas vooraan
staan. Het is een kring, samengesteld uit waarlijk werkende
leden, die arbeiden met het middel van persoonlijk voorbeeld,
studie, bibliotheken over het vraagstuk, openbare vergaderingen;
een kring, die o.a. nadrukkelijk aanden man dezelfde eischen
van zedelijkheid zoowel voor als in het huwoliik stelt als aan de
vrouw. In de overtuiging, dat op de volksopvoeding en de publieke opinie de vrouw meer invloed oefent dan de man, heeft men
sinds 1891 afzonderlijke arbeidskringen voor vrouwen gevormd.
En het kleine, dappere Protestantisme werkt trouw mede aan de
verheffing van het fransche yolk in dit opzicht.
Het doet dat ook, door de [onge menschen te organiseeren, hen te
brengen onder christelijken invloed, hun te bewaren wat ze als
kostelijk erfgoed mededragen in hun christelijke opvoeding, hen
te wapenen tegen de verleiding aan allen kant. En dat voor verschillende kringen. Afdeelingen van de wereld-federatie der
christen-studenten bestaan sinds 1892. Jonge-mannen-vereenigingen ontstonden in het midden der 19de eeuw in Pariis; in 1908
telde men in Frankrijk 138 afdeelingen; in dat jaar waren 258
afdeelingen van jonge-meisjes-vereenigingen bekend. 2) Beiden
werken met hun knapen- en meisjesbond ook onder de nogjongeren. Een arbeid, die vooral de hulp aan jonge meisjes bedoelt 3), bestaat sinds 1877 in Geneve en heeft zich vandaar uit
over Frankrijk verspreid. Men helpt de reizenden met stationswork, goed logies, adresliisten van kerken en consulaten; sinds
1890 helpt men het vrouwelijk personeel in winkels en magazijnen met gelegenheid voor maaltijden, korte rustpoozen, gezellig
verkeer. Het een en het ander wil de bewarende hand toesteken
1) Namelijk de Lique [rancaise pour le releoemeni de la moraliie publique.
2) De Union chreiienne des jeunes gens en die des [eunes filles.
3) De Union internationale des amies de la [eune tUle.
76
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aan die in den vreemde zich vreemd gevoelen, onervaren zijn,
door haar arbeid of arbeidsregeling in gevaar konden verkeeren.
Alles een werk, onder ons zeer bekend, maar veel minder van zelf
sprekend in landen, waar het Protestantisme in verhouding tot
andere godsdienstige overtuigingen zoo zwak is in aantal. En het
is dan ook opmerkelijk, dat nu en dan Collard in ziin beschrijving
invoegt een nadrukkelijk herinneren, dat hier het leeken-element
zoo sterk op den voorgrond staat of dat dezelfde arbeid in andere
landen reeds veel langer of met veel grooter krachtsontplooiing
bestaat, ten bewijze van de levenskracht in het Protestantisme. Invoegingen, die voor duitsche of engelsche of nederlandsche lezers
zeker niet zouden geschreven worden, omdat voor hen de vermelding haast onnoozel klinken zou.
Ook sociaal werk in engeren zin doen de Protestanten. Aan de
stichting van goede arbeiderswoningen hebben zij zich veel gelegen
laten liggen, in de overtuiging, dat een goede woning zooveel beteekent voor de aankweeking van het huiseliik leven, de bevordering van de zedeliikheid, de ontwikkeling van het gemoed. In 1893
begon men in Bordeaux. Sinds verrezen op verscheidene plaatsen betere arbeiderswoningen of legde men arbeiderstuinen aan
en begon men met de stichting van tuinsteden.
Doch men dacht tevens aan kringen uit de maatschappij, lager
dan die deze woningen kunnen betrekken. Er is bedelarij en landlooperij. Waardoor? Het is ongeoorloofd, deze .Jiroodwitmingen"
goed te keuren; het is zeer onvoldoende, ze eenvoudig af te keureno Vanwaar komen ze? De gedachte wordt sterk verbreid, dat
bier nauwkeurig moet worden onderscheiden; onderscheiden
immers tusschen die niet werken willen door luiheid, doordat de
alcohol hen ontaardde, door andere oorzaken nog en degenen, die
niet werken kunnen, door werkeloosheid bijvoorbeeld of door gebrek aan vakkennis. Men onderscheidde inderdaad en greep om
den verschillenden toestand naar verschillende middelen. Fen
predikant stichtte in 1869 een patronaat voor ontslagen Protestantsche gevangenen; straks ook volkshuizen en arbeidsbeurzen.
Een twintig jaar later ontstonden werkverschaffingen, gaarkeukens, toevluchten; hier en daar een bureau van weldadigheid. Ook
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aan de verwaarloosde en misdadige jeugd denkt men. Reeds in
1842 is een landbouw-kolonie gesticht in Sainte Foy, waar verwaarIoosde jongens aan geregeid werken worden gewend en een
ambacht leeren; in 1879 begon men soortgelijken arbeid voor
meisjes. Telkens bedoelt men reeds in de jeugd te grijpen en
op nieuwe banen te voeren, wat anders zoo licht later het leger
der zwervers en niet-werkers vergrooten zou.
Er wordt velerhande werk gedaan voor de verheffing en genezing van het Yolk.
Zal dit werk vruchten dragen, blijvende vruchten toonen, aldoor uitgebreid worden, dan moet het gansche volksbestaan in al
zijn lagen geestelijk worden opgevoed en gesterkt, De arbeid kan
door weinigen worden gedaan; maar hij kan aIleen gedijen, als
hij door veler sympathie en geweten wordt gedragen. Hier nu
hebben de kerken een voorname taak. Ziin zij in staat, die te vervullen? Reeds Fallot heeft het tegendeel gezegd. En na hem hebben velen datzelfde verstaan. Ligt nu echter de oorzaak van deze
onmacht in het wezen .der kerk of enkel in haar tegenwoordige
inrichting en geest? Kan een kerk als zoodanig ten slotte geen
breede beduidenis hebben voor het voIksbestaan, nimmer die hebben, om haar Iogheid, haar formalisme, haar conservatief karakter weIIicht? Of zou zij juist van zeer groote beduidenis wezen,
zoo aanstonds zij maar in bezieling en in organisatie beantwoordt
aan een aanvankeIijk ideaaI? En is dit mogelijk?
Het fransche Protestantisme zegt met klem het laatste. Dus
werkt het op hersteIIing, verwakkering, vernieuwing van de
kerken aan. En dat zonder zich thans reeds aan illusies over te
geven. Men k.an in de zeer kerkelijk-voelende organen zeer sombere tonen vernemen. Tot dezen toon toe, dat sinds de scheidingswet de kerken niet hebben gearbeid, zelfs niet geleefd, aIleen maar
bestaan, d.i. zij zijn niet verdwenen. 1) Anderen oordeelen veel
meer opgewekt. Maar allen oordeelen, dat veranderingen noodig
1) Aldus Le christianisme social 1914, p. 124 in een artikel: "Comment
reveiller nos eglises ?"
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zijn en dat zij mogeliik zijn. Welke wegen da.artoe moeten worden
ingeslagen?
Er wordt meer dan een weg getoond, meer dan een weg bet.reden. Het is dringend noodig, dat het aantal predikanten vermeerdert. De Roomsche kerk liidt onder een onrustbarend tekort
aan studenten op de seminarien, geliik door eenige bisschoppen
in herderlijke hrieven 1) aan de gemeenten wordt op het hart gebonden. Maar in de Protestantsche kringen doet hetzelfde verschiinsel zich voor met al den nasleep van langdurige vacatures,
verwaarloosde gemeenten, overwerkte predikanten, verzuimde
kansen. Op 1 Januari 1914 waren 175 predikanten minder in
dienst dan op 1 Januari 1906. In een korte, maar zeer zakelijke
en zeer geestelijke rede heeft Maury een beroep op de christenstudenten gedaan om zich aan dezen zwaren, maar heerlijken
arbeid te wiiden, 2) En Gounelle heeft intusschen de lichtzijde
getoond 3) van dezen achteruitgang door te zeggen, dat sinds de
scheiding het aantal menschen, die predikant warden 0111 de
positie en het ambt - gelukkig - is verminderd; er is behoefte
aan menschen met roeping en passie voor het werk. De tegenwoordige teruggang is een zuivering.
Intusschen zou men ten kwado helpen door fiU tijdelijk den
arbeid maar buiten de kerken om te doen in plaats vall de kerken
te stevigen. Wanneer bijvoorbeeld de gedachte wordt geopperd
DIn de ziekenverpleging te organiseeren buiten de kerken om, dan
wordt van kerkelijke zijde aanstonds verzet aangeteekend. Niet
natuurlijk, omdat aIleen de kerk het kan doen, of alleen zij het
goed kan doen. Maar omdat het kortzichtig is, door oogenblikkelijk
slagend practisch werk den opbloei van de kerk te verhinderen;
want dan verhindert men den opbloei van een work, dat veel
meer gestevigd is, veel beter geworteId, dat ook veel verder om
zich hen en grijpt dan nieuw en versch werk. En dat men dien
opbloei verhindert door allerlei goeden en noodzakeliikon arbeid
aan de kerk te ontnemen is buiten kijf; zij staat or dan straks als
1) Sommige zijn in Le Chrisiianisme afgedrukt.
I) Zie M. MAURY, L'appel de l'eglise. Parijs, 46 Rue de Vaugirard ; 1914.
3) In Le chrisiianisme Social, 1914, p. 293.
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een grootheid, die haar reden van bestaan niet aanwijzen kan,
die voor het echte leven tot weinig of tot niets nut is; maar die
men daar dan zelf vrijwillig en moedwillig toe heeft gemaakt.
De kerken moeten worden gestevigd en bekwaamd voor haar
taak. Langs welken weg? Le Chrisiumieme heeft een eigenaardige,
maar uitnemende methode toegepast om deze vraag beantwoord te krijgen. In zijn nummer van 8 Januari 1914 opende dit
orgaan een enquete onder zijn lezers over de vraag, wat gedaan
moet worden om de kerken te brengen op de hoogte van haar
tijd, Een reeks antwoorden is ingekornen en in het orgaan gepubliceerd. Antwoorden van predikanten en van gemeenteleden.
Antwoorden, die gaan over de organisatie van de kerk, de inrichting van den eeredienst, de ambtsbediening der predikanten, de
opleiding der studenten. Alles bont van blik en rijk van inhoud.
Levende, omdat het is gegrepen uit het leven.
Wij verhalen een en ander er uit.
Daar wordt o. a. de eisch gesteld, dat de predikanten van elke
bemoeienis met de geldzaken der gemeente worden ontheven.
Sinds de scheiding moge de geld-vraag een zeer belangriike vraag
zijn voor de kerk, de predikant moet tegenover zijn gemeenteleden volkomen vrij staan. Men heeft zich genoodzaakt gezien,

voor kerkelijke hulp en ambteliik werk als krankenbezoek en
onderwijs van de gemeenteleden betaling te vergen; doch zoo
spoedig mogoliik moet een andere regeling worden gemaakt: men
durft nuom de kosten den predikant niet vragen of ziet zijn
werk als betaald werk, als plicht-werk aan.
Daar wordt gevraagd om een weg te vinden, waardoor de predikanten met meer oordeel des onderscheids de gemeenten
krijgen, waarvoor zij biizonder aanleg hebben. De stad vraagt iets
anders dan het land, de groote stad Jets anders dan de kleine,
een landbouw-streek iets anders dan een industrie-gebied. En de
predikant moet passen in de wereld, waarin hij zoo lang zal verkeeren en zulk een belangriiken post zal bekleeden.
Er in passen. Dit brengt tot een nieuwe groep van eischen, verlangens, aanduidingen; aldus. Laat de predikant toch geheel op
de hoogte zijn van het leven; om ons henen stormen de vragen
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van economischen en socialen en moreelen aard; wetensehappelijke problemen rijzen Ope En dat telkens anders, met anderen
inhoud en andere strekking dan vroeger. Laat de predikant toeh
voor aIle dingen zoo opgeleid zijn, dat hij de cultuur-wereld kent
van zijn eigen tiid,
Deze eisehen ziin eehter niet on-weersproken gebleven. Integendeel hebben en predikanten en gemeenteleden zich er tegen gekant,
zich gekant althans tegen het algemeen maken van dien eisch.
Het is niet geoorloofd, de predikanten op die wijze te belasten;
mag men van hen encyclopedische kennis vergen, terwiil men er
zelfs niet over denkt, die in soortgelijke mate van wien ook ovorigens te vergen? Maar vooral dit: men zal langs dien weg zijn doel
niet bereiken. Want het is er om te doen, dat de mensch tot God
wordo gebracht. Welnu: in den grond der zaak zijn de menschen niet
veranderd en is hun zielsbehoefte niet gewisseld sinds Johannes de
Dooper predikte; en diens prediking van bekeering e-n van geloof
moet nag heden ten dage met evenveel klem worden gehoord.
De predikant mag niet buiten zijn tiid staan; maar laat hij er
boven staan, het eeuwig-blijvende zien! Ten slotto behoeven de
menschen niet vooral sociale of wetenschappelijke geleerdheid; ten
slotte komen zij die ook bii hun predikant, in hun kerken niet
zoeken. Maar zij zoeken den vrede hunner zielen; dat is: zij zoeken
Christus. Naarmate Hij gepredikt worde positief en met warmte,
naar die mate zullen de kerken invloed oefenen. In haar eigen
kring en ook daarbuiten. Roomschen en ongeloovigen, die iets
anders zoeken dan wat zij kennen, zoeken iets positiefs, worden
niet gelokt door een kerk, die misschien prachtig op de hoogte is
van een tiid-vraag, maar die een weifelend geluid laat hooren
met betrekking tot de eeuwigheids-vraag.
Ook wie dit laatste zeggen, zijn echter niet blind voor de noodzaak, dat de kerken anders worden georganiseerd. Al is Iicht en
bezieling van den Heiligen Geest de hoofdzaak, de vorm der
kerken is geen onverschillige zaak. In haar gansche verschijning
moet de kerk toonen, dat zij tach weI midden inhet Ieven wil
staan; door haar ordening moet zij wel voor haar breede taak berekend zijn.
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"Vij naderen hiermede een laatste punt: de kerken moeten niet
langer preek-kerken aIleen zijn, of plaatsen, aIleen voor eeredienst;
maar middlpunten, vanwaar-uit zich het inwonend leven naar aIle
zijden ontplooit, waarheen toch weder velen ook om dat andere,
dat nog-niet-geestelijke zich getrokken gevoelen. Opdat de kerk
wezenlijk wortele in het volksleven. De vreemdeling, die naar den
godsdienst der Protestanten vraagt, moet niet verwezen worden
naar een gebouw hier - een kerk - waar men preekt en naar
twee, drie andere gebouwen ginds en elders, waar de openbaring
van het christelijk leven in de wereId wordt gezien: de kerk moet
het alles vereenigen en de kerk moet zoo zijn geordend, dat zij dat
alles aanvaarden kane 1)
Het diepste doel van dit pogen is: hereeniging. Hereeniging
van de massa en het evangelie, die nu gescheiden zijn. Daardoor
hereeniging van de zielen met God. Daartoe hereeniging van de
kerken met de massa. Daarnaast hereeniging van de nu uiteengeslagen groepen en kringen en standen van de samenleving, die
geen "samen"-leving is. Derhalve: broederschap!
In 1882 en 1886 reeds stichtte Fallot in Parijs zijn kringen 2), die
dit contact tusschen kerk en yolk bedoelden, daarnaast ook het contact tusschen Ide leden van zijn gemeente onderling; als van zelf
trad de werkzaamheid van het .Jeekon"-element zeer naar voren,
waardoor het karakter van preek-kerk en dominees-kerk terugtrad en de leden tot werkzaamheid werden geprikkeld, dus ook tot
helangstelling. Op het congres der "Associatie" te Rouaan in
1897 werd de idee der broederschappen sterk gepropageerd; in het
volgend jaar werd er een gesticht te Roubaix en een te Rijssel; in
1900 werd een congres van de broederschappen gehouden en een
federatie gesticht. Toen sluimerde alles in.
Weinige jaren later echter werd de idee weder wakker. Vooral
1) In de geschriften heet het ald us: een kerk moet niet enkel een cultuelle
zijn, maar een societe d' aciioite chretienme, een solidariie, een fraternite, een
foyer d'ame. Wij zullen spreken van "wijkgebouw" en "broederschap" in
de verwachting, dat daarmede de bij benadering meest juiste N ederlandsche
uitdrukking is getroffen.
2) Zie boven bIz. 1072; vergelijk ook bIz. 1088 etc.
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onder invloed van de gelijksoortige beweging in Engeland. De
broederschaps-gedachte is zeker volstrekt niet specifiek Engelsch;
zij is integendeel fransch Protestantsch ell is volkomen in de liin
van de Fransch-Zwitsersche reformatoren. Doch de kerken hebben haar niet opgegrepen, niet verwerkelijkt. En toen sindsdien
zich allerlei arbeid natuurlijk toch ontwikkelde, maar los van de
kerk en daardoor in zekeren zin reeds tegen haar, was het dubbel
moeilijk geworden, tot de oorspronkelijke voortreffeliike gedachte
terug te keeren. Een aandrang van uit Engeland heeft toen goed
werk gedaan.
In het jaar 1909 brachten zoowel Foi et vie als Le chrisiianisme
social uitvoerige artikelen over de werkwijze der Engelsche
kerken. 1) Het geschrevene trok de aandacht. Met Pinksteren 1910
brachten 260 Engelschen als vertegenwoordigers van 500.000
werklieden e'en bezoek aan de broederschap te Rijssel; met
Paschen 1911 vergaderde men in L'Oratoire te Parijs met 219
Engelschen; in September 1913 brachten Engelsche en Amerikaansche .Jrroeders'' een bezoek aan Boulogne, 2) Reeds jaren
lang bestond in Havre een broederschap, die al sinds 1899 z~jn
maandblad L'Univers uitgeeft, waarin voor broederschap en
wereldvrede, tegen volkszonden en sociale misstanden gestreden
wordt, allerwaarschijnlijkst van uit Engeland gesticht met het
oog op de vele Engelsche zeelieden in die havenplaats. En van de
broederschap te Lausanne wordt opzettelijk vermeld, dat haar
stichter den aandrang daartoe bij een bezoek aan Engeland heeft
ontvangen. 3 )
Gedachte, woord en daad der Engelschen wekte in Frankrijk
het sluimerende tot bewust leven en krachtsontplooiing. Het congres der "Associatie" van Nimes, in 1909, stelde de zaak weder aan
de orde; de federatie van broederschappen hervatte haar con1) De zoogenaamde Institutional churche«; een institute is weder het beste
met een "wijkgebouw" te vergelijken. In Stemmen voor Waarheid en Vrede,
1908, bIz. 953 v, v. een uitvoerige beschrijving van zulk een kerk te Londen.
2) De beschrijving dezer bezoeken in Le christianisme social 1910, p. 369;
1911, p. 144, 348; 1913, p. 566.
I) Zie Le christianisme social; 1913, p. 403.
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gressen 1); in 1912 werd een priisvraag uitgeschreven voor een
goedenIiederenbundel, waaraan men dus behoefte ging gevoelen;
in datzelfde [aar werden de kerken uitgenoodigd, om aIle op den
17den Maart het vraagstuk onder de oogen te zien. 2)
Er was voor zulk een bestudeering voortreffelijk materiaal aangebracht door het congres van St. Quentin, in 1911 gehouden,
waar door E. Gounelle was gesproken over de broederschap
in de steden, door E. Durand over die ten platten lande. 3)
Hoe noodzakelijk het was, de zaak te bezien uit dit tweeerlei oogpunt, mag blijken uit deze beide eenvoudigo cijfers, dat van de
39 millioen Franschen er 16Jh millioen wonen in' de steden, 221h
millioen op het platte land; er is dus een overwegend agrarische
bevolking en de industrie drukt volstrekt niet aIleen haar stempel
op het volk noch wordt het leven van het Fransche Yolk vooral nit
de steden gekend.
De uiteenzetting van Gounelle kan op deze wijze worden samengevat.
De verwijdering tusschen de massa en het christendom is mede
het gevolg van een misverstand bij de massa omtrent het wezen
van het christendom. De christenen, die de verwijdering gevoelden en betreurden, gingen de oorzaak zoeken en zij vonden haar:
het christendom is niet in zijn vollen riikdom verkondigd, immers
uitsluitend naar zijn individueele, niet tevens naar zijn sociale
zijde. Zoodat de evangelisatie van de massa aIleen zal worden verkregen door individueele en sociale actie tezamen. Trouwens, wie
in zijn hijbel ook de profeten heeft en de bergrede en Matth. XXV
en de Openbaring, die werkt vanzelf oak sociaal, als hij christeliik
werken wil. J a, in den grond der zaak is sociaal christendom,
individueele arbeid aan de enkele zielen en maatschappeliik wer-

1) Te Livron in 1909 en 1910; te Rouaan in 1911; te Jarnac in 1912. De

»erslaqen zijn verkrijgbaar aan het bureau van Le christianisme social.
2) De oproep in Le christiamisme social; 1912, p. 71.
S) Congres van de Action chretienne sociale op 25, 26 Juni 1911. Het verslag is opgenomen in Le christianisme social van dat jaar; de rede van
Durand op p. 462 v.v., die van Gounelle op p. 506 v.v.

1218

DE CHRISTELIJK-SOCIALE BEWEGING

ken hetzelfde, want het Evangelie brengt het Vaderschap en het
kindschap en de broederschap.
De toepassing van deze algemeene gedachten wordt in de steden
bepaald door den gedrukten toestand der arbeidende klasse. Daar
hlijkt de kwestie van het sociale milieu weI evenzeer belangriik als de kwestie van de ziel; daar moet de kerk zich zeker vervormen, als zi] de schare weder aan zich binden zal. Maar een
broederschap biedt daarvoor de gelegenheid. Op beslist-christelijkon grondslag moet er gewerkt worden; het leeken-element kan
dan naar voren komen; de meer-gegoeden kunnen er het leven
van de anderen leeren kennen; de minder-gegoeden kunnen er
niet enkel geestelijk of zedelijk, maar ook stoffelijk worden geholpen. En tezamen kan men werken aan de vordediging van het
christendom tegen het ongeloof, aan de bestrijding van alcohol,
opium, onzedelijkheid, aan de wogneming van sociale wantoestanden. Tegelijk kan men op verovering uitgaan onder de groote
massa der ontkerkelijkten, wier hart men zoeken kane Zoo wordt
de arbeid zeer bont en breed. Maar het laat alles zich in drieen
verdeelen: groote volkssamenkomsten - stevige sociale arbeid aankweeken van een kern. Ook het laatste. Want dat breede, dat
men zoekt naar Fallot's vroegeren blik zal zeker ondiep worden
of verloopen zonder de geestelijke kern, waarom het den lateren
Fallot allereerst te doen was.
In het debat, dat op Gounelle's voordracht volgde, trad de vraag
naar voren, hoe men zich de verhouding tusschen kerk en broederschap dan wenschen moet: bestaan ze los naast elkaar, leven
ze in nauw verband, moet de kerk zich in een broederschap opIossen?
Ret was deze zelfde vraag, waarmede Durand zijn uiteenzetting begon. En hij verwacht het werk vooreerst van de breederschap en niet van de kerk. Want een kerk is egoistisch en zwaar
door traditie; zij kan Oberlin en Fallot niet waardeeren; [a, zJj
hegrijpt Jezus Christus niet, die .Jiet land doorging, goed-doende"; de kerk doet dat niet. Nu staat daar de overtalrijke boerenstand; meer handelond naar intuitie dan naar verstandelijk
overleg; voorts uitermate egoist, individualist, conservatief. AI-
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]eon met groote omzichtigheid kan daar solidair en sociaal gevoel
worden gekweekt: de broederschap zal het moeten doen, zij zal het
kunnen. Het aantal middelen en wegen is onoverzienbaar. Er is
behoe.fte aan theorie en aan practiik beide, beide op religieus en
economisch en sociaal en moreel gebied. De zeer verwaarloosde
opvoeding van de vrouwen en meisjes moet worden verbeterd;
hoeren en knechts moeten den arbeid als zoodanig hooger leeren
schatten. Ontwikkeling op het punt van gezondheidsleer, van
landbouw, van sociale wetten is noodig; wegenverbetering en een
voorschotkas moeten op het program staan. En dat alles verricht
uit den drang der begeerte, om voor het gansche yolk tot een
geestelijken zegen te wezen.
Stichter van de broederschap zal de predikant wel moeten zijn,
ook al verwerpt men alle clericalisme. Maar dan een predikant
die hart heeft voor de platte-Iands-bevolking en die niet hunkert
naar een stad. Als vergaderlokaal zal de kerk kunnen dienen; of
een deel van de kerk, dat afgeschoten wordt, omdat toch het gebouw voor de gemeente te groot is.
Dat een eenvoudig voortgaan langs het thans gevolgde spoor
de kerk op het platte land geheel van haar invloed zal berooven,
word in het debat algemeen toegestemd. Maar of de weg van
Durand de goede weg is? De een pleitte voor het ideaal van
Fallot: groepen, desnoods zeer klein, van levende e-n sociaal-voelende christenen, die dan met hun geest de omgeving doorzuren;
doch niet al dat practische werk! Een ander gaf toe, dat preek en
kerkdienst niet aan de behoeften voldoen; maar hij wachtte zeer
veel van grooter herderlijke trouw bii de predikanten; vooral
daardoor zal de bevolking van het platte land weder worden gewonnen.
Intusschen moet worden bedacht, dat Frankriik ook kleine
steden telt, waar Durand's plannen niet deugen, omdat men een
stad is, en Gounelle's voorstel niet deugt, omdat men geen groote
stad is. In die gemeenten kennan allen elkaar te goed; daar komt
de Roomsche niet in een samenkomst van Protestanten en de ongeloovige niet in een samenkomst, waar gebeden wordt. Daar is
voor alles noodig de vorming van een kring getrouwen en daar-
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naast volkssamenkomsten met korte geestelijke toespraken, doch
zonder bijbellezen of gebed. 1)
Al deze gedachten komen op bij de gedachte: kerk en broederschap. Wat is nu een "broederschap"?
Het woord is een mode-woord geworden, dient nu voor alles,
zegt nu dus niets. Wie in de week een hijbellezing houdt, wie
zijn helpers op de Zondagsschool bijeenbrengt in vergadering, wie
onder Roomschen evangeliseert, spreekt thans in Frankrijk van
een "broederschap". Maar de oorspronkelijke bedoeling is geweest
en zal moeten blijven: het contact tusschen het evangelie
en de masse herstellen. Toen de latere stichter van Lausanne's
broederschap in Engeland vertoefde, werd hij getroffen door het
groote aantal mannen in de kerken. En toen de Engelschen Rijssel bezochten, was Rijssel verbaasd op het zien van zooveel arbeiders, die christen waren, en zooveel christenen, die niet reactionair waren. Men moet beginnen met de mannen bijeen te brengen
en hun te toonen, dat de christenen hun sociale bekommering verstaan; dan ook hun te' toonen, dat zij der christenen bekommering over ziel en eeuwig leven moeten verstaan; verstaan en dan
deelen. Deze bemoeienis met de mannen doet onmiddellijk denken
aan het gezin, aan de vrouw, aan de kinderen; en wijst dus van
zelf de richting, waarin de arbeid zich allereerst uitbreiden moet.
Maar als uitgangspunt en eigenlijk doe! voortdurend worden in
het oog gehouden, dan is tegen al meerder uithreiding, tegen alzijdige uitbreiding geen bezwaar.
En zoo tasten thans de levende Protestanten in Frankriik, die
hun roeping tegenover heel het yolk zien en hun eigen geestelijk
bezit tot een geestelijken en socialen zegen van Frankrijk willen
zien worden - zoo tasten zii, am den besten weg te vinden. De
kerk moet midden in het volk worden geplant; maar hoe? Door
omvorming van de kerk in een broederschap; door aanvulling
van de kerk met een nauw daaraan verbonden broederschap? Men
tast en poogt, Men wisselt indrukken en ervaringen uit. Men critiseert en men bemoedigtelkander. En intusschen laat men elkander
1) Zie Le chrisiianisme social, 1913, p. 254 s.
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vrij in de keuze der wegen, zoo maar de grondgedachten worden
bewaard. Deze: dat de leden eener gemeente moeten werken naar
binnen tot sterking van eigen geestelijk leven en naar buiten,
om niet-geloovigen en anders-geloovigen te roepen tot het heil dat er intiem-geestelijk moet worden gearbeid en met evenveel
energie gearbeid op het sociale terrein - dat dit moet geschieden
vanwege de gemeente, van uit de kerk of een gebouw vlak naast
de kerk, opdat het klaarlijk hlijke, dat deze christenen zich inderdaad bekommeren om de anderen, zich inderdaad bekommeren
beide am hun zieleleven en am hun aardsch bestaan.
Maar deze grondgedachten laten uitwerking toe en hebben reeds
uitwerking gevonden naar velorlei kant. Er kunnen bidstonden
worden gohouden; ook onderlinge praat-avonden tot bespreking
van de vragen, die branden in de wereld; oak cursussen, om te
scholen op godsdienstig en op sociaal gcbied. Alles, om de kern te
sterken. En dan daarnaast openbare volksvergaderingen met en
zonder debat; om de massa onder het beslag te krijgen. Van uit
het wijkgebouw moeten alcoholisme, zedeloosheid, schandpers
energiek worden aangetast. En er moet een goede bibliotheek zijn,
een goede leeszaal, om de slechte lectuur weg te dringen. Er moeten
samenkomsten zijn voor mannen, ook voor vrouwen, voor jongens,
ook voor meisjes; ell allerlei, wat in het leven der leden van beduidenis is, moet daar aan de orde worden gesteld. De beteekenis van
sociale wetten moet er worden verklaard evengoed als de waarde
van gezondheidsmaatregelen; eell kook-cursus is er evenzeer
zijn plaats als een huishoud-cursus. Daar moet geneeskundige
hulp zijn te vinden en vandaaruit moet de wiikdiacones haar gezegend werk doen. Een cooperatie kan er aan verbonden wezen;
ook een spaarkas ell voorschotkas; ook een bureau voor arbeidsrecht.
Want het afgebeden ideaal is: dat het Evangelie Gods in het
midden van het fransche volk zal staan als een vuur-toren, licht
spreidend voor een enkele ziel, licht spreidend voor de samenleving. En het aangewezen middol daartoe is: dat de kerken, als
de draagsters van dat Evangelie Gods, nu zelf op haar beurt als
vuur-torens staan in het Yolk, duidelijk door allen gezien en na-

1222

DE CHR.-SOC. BEWEGING IN HET FRANSCHE PROTESTANTISME.

tuurliik aangezocht om hulp door ieder, die om wat oorzaak ook
naar hulp hijgt in deze droevige wereld. Vuur-torens, die in hun
breed uitgeworpen stralen weder dat woord lezen doen: "De godzaligheid is tot aIle dingen nut, hebbende de belofte en des tegenwoordigen en des toekomenden levens".
En daardoor lokkende de enkelen en de velen, lokkend hen allen
tot God.

De Vermeende Aap
DOOR

s.

COOLSMA.

XI.
.roen men aan het hof den tijd voor 't afbranden gekomen
achtte, werden de menschen op de gebruikelijke wijze bijeengeroepen, waarop men zich, voorzien van toortsen, naar het uitgezochte veld begaf. Weldra knettcrden daar de vlammen, maar .....
een hevige regen bluscht het vuur uit. De menschen weten
geen raad, maar de intendant laat fluks alles op een hoop
sleep en en nu doet men maar alsof alles in orde is. Vervolgens worden in de gauwigheid ruwe hutten opgeslagen. Daarop
keert men in haast naar de stad terug, waar de intendant aan
Poerba Rarang rapporteert, dat alles in orde is, het veld er
mooi uitziet en men weI zeven en zeven manden vol zaad er
voor noodig zal hebben. Als gewoonlijk informeert zij weer
naar het veld van Poerba Sari, waarop hij zegt, dat het werk
daar met dien eenen loetoeng heelemaal niet opschiet. Dat
versterkt hare hoop op de eindelijke overwinning.
De intendant wist echter weI beter: wat voor de stad verborgen was, hem aIleen was het getoond.
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De alziende Verheven Moeder bleef hare macht betoonen ten
gunste van Poerba Sari. Zij sloeg het veld van het hof met
droogte, maar zegende het veld der jongste prinses met een
zachten, groeizamen regen. De godin Wiroe Manangga, de
Schoone, sloeg vervolgens op de alarmtrom, en nu stroomen te
zamen de veertig goden en de vier wijzen, zoo ook de veertig
godinnen, onder haar overste Girang Tjandoli, de Schoone. Tot
deze laatstgenoemde richt de Moeder nu de volgende
woorden: "Lieve! ik heb je ontboden, omdat er een verzoek
inkwam van den jonker, opklimmend in mijn neus. I) Voldoe
aan het verlangen van den zoon des konings, en maak een
aanvang met de beplanting l"
De goden, godinnen ell wijzen verlaten daarop de plaats
hunner woning en boetedoening, dalen neer op de aarde en
nemen hun intrek in de hut van den opperste der wijzen. Op
aanwijzing van Wiroe Manangga worden vervolgens de akkers
door het plaatsen van stokken afgedeeld, waarna men de zaairijst poot. 2) Onder 't offcren van reukwerk wordt hierop het
rijstgewas aan de hoede del' goden opgedragen. Na afloop van
het werk rust het gezeIschap even uit in de hut van den
opperste der wijzen, terwijl opnieuw het geluid del' tjaloeng's
opstijgt naar den hemel,
De loetoeng begeeft zich nu naar het veld, onder 't voorgeven, . tot de bepIanting te willen overgaan. Poerba Sari wil
hem vergezellen, maar hij houdt haar terug: "lk kan het aIleen
wel af", -- zegt hij. Zij geeft hem drie zaadjes mee: een van
mars, een van tjikoer 3) en een van gember. Op het veld ontmoet hij de goden, godinnen en wijzen, en verneemt hij van
Girang Tjandoli, dat de beplanting afgeloopen is. Daarvoor be.

1) Ret verzoek ging namelijk vergezeld van een reukoffer.

2) We hebben hier namelijk niet te doen 111et sawah's (natte rijstvelden),
waarop de planten worden uitgezet, op de kweekbedding uit zaad gewonnen,
maar met hoema's of droge velden, waarop met een pootstok gaten worden
gestoken, waarin dan vervolgens de rijstkorrels worden neergelegd,
3) Een aromatische plant, waarvan vooral de wortel gebruikt wordt.
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tuigt hij zijnen dank, waarop het hooge gezelschap naar den hemel
terugkeert.

XII.
Aan het hof wil men de eerste zijn in het poten, en niet
achteraan komen. Op bevel van Poerba Rarang verzamelt de
intendant het volk, en in gezelschap van Indradjaja trekt men
op naar het veld. Daar aangekomen, ziet men, dat er droogte
heerscht: de grond is hard, en heeft zulke groote scheuren,
dat men er weI zijn hoofd in kan steken. Niettemin worden
de teekens uitgezet, doch ..... zonder 't offeren van reukwerk.
Nu wil men gaten steken, maar de pootstok is niet in den
grond te krijgen: hij wordt veeleer krom. Men ziet daarom maar
van poten af en strooit de rijst uit nood over 't veld, waarbij
de wind de korrels helpt verspreiden. Een goed deel verdwijnt
in de scheuren en van de rest wordt 't meeste door de vogels
opgepikt. Nadat het medegebrachte zaad uitgestrooid was: keerde men naar de stad terug. Poerba Rarang wordt weer met
een valsch rapport misleid: het veld stand best, beweerde

men; op dat van Poerba Sari daarentegen was geen vooruitgang
te bespeuren.

XIII.
De alziende Verheven Moeder, wetende, dat llet poten afgeloopen was, gaf nu het volgende bevel aan Girang Tjandoli,
de Schoone, de overste der godinnen: "Kom, lieve! daal eens
neder op de aarde en verzorg het gewas van den jonker."
Girang Tjandoli ging dien last volbrengen. Na aankomst,
rustte zij even uit in de hut van den overste der wijzen, en
daarop begaf z\i zich onder het geklingklang der tjaloeng's, de
lievelingsmuziek der godinnen, op het rijstveld. Zij gaf daar
.aan het rijstgewas de noodige wijding ell bepaalde de namen
77

1226

DE VERMEENDE AAP.

van de verschillende stadien, welke de rijst in haar groei zou
doorloopen, en waarvan zij er negen optelde.
Onderwijl ging de loetoeng eens steelswijs naar 't rijstveld
van Poerba Sari. Zijn omhulsel liet hij in het bosch achter, en
daarop ging hij op zijn buik liggen in den ingang der hut,
waar hij vervolgens als Goeroe Minda de rijpende rijst bezong.
Daarmee gereed zijnde trok hij zijn omhulsel weer aan en
keerde hij terug naar het gouden voorhuis.
Girang Tjandoli kwam intusschen gereed. Op het rijstveld
viel een zachte regen, maar tegen den avond werd het droog
en een frissche wind ging over het gewas strijken: teeken dat
de rijst zou gaan gelen. Zij keerde daarop naar den hemel
terug.
Nogmaals laat de VerhevenMoeder door Wiroe Manangga
alarm slaan, waarop het bovengenoemde gezelsch.ap zich opnieuw
verzamelde. Na weer door berekening den rechten dag te
hebben gevonden, beval de Moeder hen, op Woensdag te zamen
neer te dalen naar het rijstveld van Poerba Sari, en daar de
oogstmerken te plaatsen. Zoodra het gezelschap daar aangekomen was, sneed Girang Tjandoli eenige takken en zette die
uit op het veld, onder het uitspreken van een formulier, dat
zij besloot met een offer van reukwerk. Daarop volgde het
snijden en binden der rijst door het geheele gezelschap.
Tegen dat men gereed was, verscheen de loetoeng en vernam,
dat het werk tot zoover in orde was. Nadat hij zijnen dank
betuigd had, nam het gezelschap den terugtocht aan. "Is 't werk
van den jonker in orde?" vroeg de Verheven Mooder, en
't antwoord luidde: "De oogst is afgeloopen; de rijst moet
alleen nog op hoopen gelegd worden en drogen."
Na verloop van enkele dagen begaf de loetoeng zich naar
het rijstveld, om stilletjes de eerste halmen bijeen te binden
tot rijstmoeder. 1) In 't bosch legde hij weer zijn omhulsel af,
en vervolgens ging hij op zijn buik liggen in den ingang der
hut en bezong hij als Goeroe Minda onder 't rangschikken en
1) De "iboe" of moeder, bestaande uit vijf bijeengebonden bosjes.
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samenbinden der halmen de rijstmoeder, symbool van Nji
Seri, 1) Ret samenbinden der veronderstelde rijstmoeder en van
haren veronderstelden echtgenoot werd gevolgd door het
busselen van de rest.
De alziende Verheven Meeder, wetende dat 't busselen van
de rijst afgeloopen was, beval nu den opperste del' wijzen, de
benoodigde bergplaatsen voor den oogst te doen nederdalen.
Terstond daarop stonden zeven rijstschuren, daar boven geestelijk,
hier beneden stoffelijk, op een rij bij Poerba Sari's paleis, maar
nog voor haar verborgen. Vervolgens werden de rijstmoeder
en haar echtgenoot, als bruidspaar 2) aangekleed en versierd,
door genoemden wijze in de schuur geplaatst, en wel op
Maandag, volgens zijne berekening de rechte dag. Daarop volgde
het binnenbrengen van de massa. De schuren waren weldra
vol tot aan den nok. Zijne taak volbracht hebbende, gaf de
wijze daarvan kennis aan den loetoeng, ontving diens dank en
keerde naar den hemel terug. Met welgevallen vernam de
Verheven Meeder, dat de oogst binnen was.
Eerst nadat alles in orde was, kreeg Poerba Sari de volle
schuren te zien. Toen daarop de nacht daalde, viel zij in een
diepen slaap. Nu rijst de Verheven Moeder op van haren zetel
en daalt neer op de aarde tot de slapende. Zal zij zich aan
haar voeteneinde zetten? Dan mocht Poerba Sari haar eens
schopp en, en dat zou de prinses tot nadeel zijn. Zal zij zich
dan aan hare zijde plaatsen? Dan mocht Poerba Sari haar eens
een stoot geven met den arm, ell dat zou de prinses verminken.
Veiligheidshalve zette de Meeder zich dus aan haar hoofdeneinde, om haar in den slaap te onderwijzen. Zij geeft haar
(eenigszins kort samengetrokken) de volgende lessen:
"Lieve! hoor wat Mooder je zeggen zal. Meeder bezit geen
1) S~ri, voluit Nji Seri, is de vrouw van den god Wisnoe en de beschermgeest van de rijst.
2) Men noemt die rijstpoppen tegenwoordig meestal "moeder en vader".
Ofschoon zeer in strijd met den Islam, heeft het gebruik zich gehandhaafd
tot op den huidigen dag (zie b.v, Handleiding voor de cultuur van
padi, pada 257, 272 en 274).
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tooverspreuken, maar wil je alleen eenige gebruiken leeren,
inzonderheid bij den landbouw.
"De grond, waarop de rijstschuur staat, moet je elken Vrijdag
aanvegen. Zit er spinrag tegen de wanden, verwijder het dan:
de godinnen houden er niet van.
"Later, als je kinderen hebt en een kind schreit wanneer
je in de rijstschuur wilt gaan, dan moet je het eerst sussen.
Wil het niet stil zijn, sla het dan niet, maar neem het liever mede.
"AIs je in de rijstschuur wilt gaan, dan moet je op zeven
pas afstand den adem inhouden. De rechtervoct ga voor. Zet
je de ladder 1) tegen de schuur en kakelt een kip, jaag die dan
eerst weg; ligt de mand onderstboven, keer ze dan om.
"Doe het deurtje open onder het opklimmen en neem naar
gelang der behoefte,
"AIs je rijst wilt stampen, doe het dan niet in den namiddag.
Kom niet aan het rijstblok met een puntknoop in het haar
(knoop boven op het hoofd) en draag de sarong hoog. Na elke
zeven slagen in het rijstblok, moet je den adem even inhouden.
Sla niet met den rand van de mand op het rijstblok, Laat geen
rijst in het rijstblok achter. Trommel niet op het rijstblok, enz."
In het onderwijs der Moeder worden aan de aanstaande vrouw
verder geleerd de namen der onderdeelen van de rijstschuur
en het rijstblok, de behandeling der rijst en de namen der
voorwerpen welke zij bij het koken (stoomen) der rijst noodig
zal hebben.
Lang staat de Moeder in haar onderwijs verder stil bij de
tweede hoofdwerkzaamheid der vrouw: het spinnen en weven.
Zij leert de aanstaande vrouw de namen der daarbij te gebruiken
werktuigen en de behandeling daarvan.
Eindelijk geeft zij haar ook eenige gedragsregels. Zij mag de
sarong niet te hard uitslaan; een blad niet doorscheuren in de
etenskast; een kind niet doen wakker schrikken uit den slaap;
een kind niet slaan met een sarong of baadje.
Zij besluit hare lessen als voIgt: "Lieve! hoor wat Moeder
1) De ingang is namelijk in het bovengedeelte.
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je nog verder aanbeveelt: als je uit het bad komt, dan moet
je lief kijken; als je van het rijstblok komt, dan moet je een
vriendelijk gezicht zetten, en wees voorkomend jegens alle
menschen. Dan zal 't dagelijksch brood nabij en dan zullen
onheilen verre zijn."
Hierop nam de Verheven Meeder afscheid van de nog steeds
slapende prinses en keerde terug naar den bovensten hemel,
Toen de dag aanbrak op de aarde, ontwaakte Poerba Sari. Zij
stond op, maar zag peinzend voor zich.
De loetoeng vroeg: "Scheelt er iets aan, meesteres? U kijkt
zoo boos!"
"lk ben niet boos", - antwoordt zij - "maar denk aan mijn
droom."
"Wat heeft u dan gedroomd?"
"lk droomde, dat ik onderwezen werd in hetgeen ik te doen
en te laten heb en in hetgeen ik bij het huishouden heb in
acht te nomen."
"Heeft u het onderwijs begrepen?"
"lk heb het verstaan."
"Dat is gelukkig! Dan heeft men nut van den droom."
"De reden waarom ik zoo peins is deze, dat ik die schoone
raadgeefster nog steeds v66r mij zie, ofschoon het in den
droom was."
De loetoeng glimlachte, maar antwoordde niet verder.

XIV.
De auteur herhaalt:
Van 't begin af boos van zinnen,
ja, van kindsbeen snood van binnen,
't voorhoofd met gespannen pezen,
teeken van haar barsche wezen:
Poerba Rarang, meest te vreezen.

"Kom, intendant", - beval Poerba Rarang - "zorg voor de
rijstschuren! De anderen mochten ons eens voor zijn.
tt
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De intendant slaat op de gewone wijze alarm, waarop de
lieden zieh van alle kanten verzamelen. Hij deelt hun den last
mede, sehuren te bouwen. Zij moeten er eehter maar niet te
veel zorg aan besteden: lieht en dieht. Indradjaja gaat weer
mee. Ret ziet er op het rijstveld van het hof niet gunstig uit:
de halmen liggen voor een deel om, voor een deel zijn ze
verdord, en van vele is de korrel loos. Men had ook zelfs geen
reukoffer gebraeht! De intendant vraagt aan Indradjaja: "Reer,
wat is het beste hier te doen?" - "wer', - zegt Indradjaja snijdt de rijst maar af, met stroo en al!" Men snijdt daarop
alles bij den grond af, sjouwt het afgesnedene naar de schuren
en werpt de bossen meteen naar binnen, met draagstokken
en al. Indradjaja wist namelijk niets van den landbouw af en
deed eenvoudig wat de intendant wilde. De overgebleven ruimte
in de schuren werd aangevuld met hetgeen men op de akkers
aan groenten had gekweekt. Spoedig was 't werk afgeloopen.
De menschen gaan naar 11Uis en de intendant brengt aan zijne
meesteres rapport.
"En waar is nu de opbrengst beter, bij Poerba Sari of bij
ons?" vraagt Poerba Rarang.
Ret antwoord luidt: "Ik zou niet kunnen zeggen, of de rijst
op haar veld gelukt is. Men heeft daar immers aIleen den
loetoeng, en diens eenige werktuig is 't stuk van een kapmes
om te kappen, om te wieden ;
immers is er bij die lieden
geen gereedschap ooit gevonden
dan waarmee z' is weggezonden."

"Reerlijk, intendant! Dan zullen zij en de loetoeng nu hun
kop weI kwijtraken."
,,0 zeker!"
"Misschien heeft ze reeds geoogst. Ga eens kijken, of ze
evenveel heeft als wij en of hare sehuren evenvol zijn. Doch
bericht haar tevens, dat ik met haar een wedstrijd wil aangaan,
wie van ons de lekkerste spijzen kan bereiden, de meeste
sarongs kan weven en het langste behangdoek kan vervaardigen.
tt

DE VERMEENDE AAP.

1231

De gehoorzame intendant begeeft zich terstond naar Poerba
Sari en vraagt uit naam van Poerba Rarang, of zij reeds
rijstschuren heeft? Zoo ja, of ze gevuld zijn? En verder, of ze
de vergelijking kunnen doorstaan met die van hare zuster?
"Hoe zouden ze zoo mooi kunnen zijn?" zegt zij. "Ze zijn
immers maar het werk van den loetoeng en niet van menschen 1
Doch bekijk ze maar eens, want dat is niet verboden."
De intendant gaat het erf rond en inspecteert de zeven schuren.
"AIs dat het werk is van den loetoeng", - zoo roept hij uit "dan verstaat die de kunst beter dan de menschen I" I-lij werpt
ook een blik naar binnen : hier geen stroo, maar enkel rijst,
en wel van de voortreffelijkste qualiteit. Zijne conclusie is, dat
de loetoeng den rijstbouw uitnemend verstaat, en bij Poerba
Sari teruggekomen erkent hij, dat hetgeen hij bij haar gezien
heeft, ver verheven is boven hetgeen te aanschouwen valt bij
hare zuster.
Doch nu heeft hij zich ook te kwijten van het tweede
gedeelte zijner taak, en hij stelt dus de prinses in kennis, dat
hare zuster met haar een wedstrijd wenscht aan te gaan, wie
van beiden de lekkerste spijzen kan bereiden, wie de meeste
sarongs kan weven, en het langste behangdoek kan vervaardigen.
Op 't hooren daarvan barst Poerba Sari in tranen uit en zegt:

"Och, intendant, ik moest weg toen ik nog een kind was! Mijne
zuster heeft me niet onderwezen! Hoe zou ik zoo iets kunnen?
Ik stel maar liever mijn hals ter beschikking mijner zuster!"
Zich daarop tot den loetoeng wendende, vraagt zij diens gevoelen. "Och, meesteresl" - zegt deze - "maak maar niet
zooveel drukte over zoo iets. Laat het maar aan mij over."
Zij zendt nu den intendant terug met het antwoord, dat de
loetoeng de zaak op zich neemt.
De intendant brengt dat antwoord over, en Poerba Rarang,
het onmogelijk achtende, dat een aap zoo knap zou zijn, acht
zich zeker van hare overwinning.
Poerba Sari daarentegen schreit in stilte. "Hoe zal ik het
toch maken ?" vraagt zij den loetoeng. Deze antwoordt: n Wees

er niet naar over, dat u geen sarongs noch behangdoek bezit.
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Ga maar wat reukwerk branden achter het huis en zeg daarbij
deze bede op:

o goden,

broed'ren, hoort mij aan!
vergeeft dat 'k mij durf onderstaan
u in uw rust te storen;
te storen uw afzondering;
schenkt mij uw verontschuldiging
en wilt mijn wensch verhooren!"

Terstond draagt de Verheven Meeder aan Wiroe Manangga
op, de alarmtrom in het godenverblijf te roeren. "De jonker
heeft een verzoek", - zegt zij - "ik voel het aan mijn neus.
En dat verzoek doelt op een grooten nood."
Zoodra de alarmtrom gehoord werd, haastten zich de veertig
goden, de veertig godinnen en de vier wijzen bijeen te komen.
Op de verzekering van den opperste del' wijzen, dat men bereid is, aan 's jonkers verlangen te voldoen, ontvangt Wiroe
Manangga van de Verheven Meeder de opdracht, vijf en zestig
stuks sarongs en evenzoo zeven 1'01 behangdoek in een schietspoel te doen. Vcrder moest zij met zorg een doos reukpoeder
bereiden. De wijzen zagen zich als hun deel de bereiding van
spijzen toegewezen.
In hetzelfde oogenblik beyond Wiroe Manangga zich reeds
op de aarde. Zij trof Poerba Sari schreiende aan en hoorde haar
tegen den loetoeng zeggen: "Hoe moet het toch gaan ?tt waarop
hij ten antwoord gaf: "Ik heb reeds gezegd: roep de goden
aan! Ret gewenschte kan aIleen geboren worden uit den nood."

xv.
Poerba Rarang brandt van ongeduld en laat door den intendant
de menschen bij bekkenslag bijeenroepen. Uit naam van haar
en Indradjaja beveelt hij hen, allerlei spijzen te bereiden. Aan
't hof zou men voor toespijs zorgen. In korten tijd was alles
gereed en op de bestemde plaatsen neergezet. Nu moesten ze
ook sarongs en behangdoek vervaardigen. Eendrachtig gaan de
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lieden aan 't pluizen, zuiveren, kaarden, opwinden en spinnen;
daarop wordt het garen in strengen gewonden, te drogen gehangen, gewasschen, uitgekookt, gesteven en uitgeborsteld;
vervolgens worden de scheringdraden gespannen, en eindelijk
wordt tot het weven overgegaan. Veel handen maken licht
werk: in korten tijd liggen dertig sarongs en drie 1'01 behangdoek naast elkander, op stapels van gelijke hoogte.
Toen dat alles gereed was, droeg Poerba Rarang den intendant
op, de rechters samen te roepen in de gerechtszaal, en zoodra
deze bijeen waren, werd hij uitgezonden om Poerba Sari te
halen. I-Ieeft zij de sarongs, het behangdoek en de spijzen klaar,
dan moet hij die medebrengen; zoo niet, dan is 't voldoende
haar hals mee te brengen.
Bij de prinses aangekomen, bracht hi] 't bevel over. Schreiend
herhaalt Poerba Sari: "Ach! ik moest weg toen ik nog een
kind was! Hoe zou ik aan sarongs en behangdoek komen? Ik
wil mijn hals maar in handen mijner zuster stellen."
"Ik ben niet gewoon met iets de hand te Iichten", - hernam
de intendant - "hetzij u ze heeft, hetzij u ze niet heeft, zonder
u mag ik niet naar de stad terugkeeren.
"Jonker!" - zoo vraagt zij nu aan den loetoeng - "wat
zullen we beginnen, naardien we thans zullen worden weggevoerd naar de stad? Smeekingen baten niet."
"Vereer de goden maar en offer reukwerk bij de zeven op
een rij staande rijstschuren!"
Na dat gedaan te hebben, maakt de prinses zich reisvaardig,
waarop zij vertrekt, gevolgd door den intendant en den loetoeng.
Bij het heengaan plukt zij eenige bloemen, welke zij medeneemt,
en de boomen wuiven haar ten afscheid toe. Bedaard vervolgen
zij hunnen weg, onzichtbaar begeleid door de goden. Weldra
bereiken zij het paleis. De intendant deelt daar aan Poerba
Rarang mede, dat hare jongste zuster met den loetoeng aangekomen is, maar zij niet in het bezit is van weefsels. Dat is
geheel naar den wensch van Poerba Rarang. Allen begeven zich nu
naar de gerechtszaal. De rechters verdeelen zich in twee partijen,
zoodat de zitting het karakter verkrijgt van een scheidsgerecht.
tt
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Poerba Sari neemt het eerst het woord en zegt: "Zuster! u
heeft mij ontboden; ik ben tot uw dienst."
Poerba Rarang stelt als eerste punt aan de orde: de rijstschuren met inhoud. Aangezien de rechters onbekend zijn met
hetgeen door partijen is gepresteerd, moet de intendant getuigenis
afleggen. De vergelijking valt tell nadeele der oudste zuster uit,
en dit punt wordt dus ten voordeele vall Poerba Sari beslist.
Hare zuster trekt zich dat weinig aan en stelt nu het tweede
punt aan de orde. Zij wijst op hare spijzen en daagt Poerba
Sari uit, eveneens de resultaten van haar kookkunst te toonen.
Deze voelt zich verlegen, en ziet als 't ware het zwaard reeds
boven haar hoofd, maar een onzichtbare fluistert haar in: "Offer
reukwerk ter zijde van de gerechtszaal!'' 'I'erwijl zij daarmee
nog bezig is, beveelt de Verheven Moeder aan den oppersten
wijze, spijzen te doen nederdalen. Hij antwoordt: "Ze staan
reeds gereed!" Meteen doet hij ze op de aarde nederrollen in
den vorm van een buffel. Deze komt bedaard naar binnen
stappen en wordt dan verder geleid door Poerba Sari. "Zuster
- zegt zij - "ik heb aIleen dezen!' - "Jon stijfkop!" snauwt Poerba Rarang haar toe -- "wat scheelt je! Dat is
immers een geheele buffel!' - Nu fluisteren de goden haar
in: "Tik hem met .een stokje!" - Zij doet dat, en zie! de buffel
valt uiteen en zichtbaar wordt eene groote mand met spijzen.
De gerechten van beide partijen worden geproefd, en .....
ten tweede male heeft Poerba Rarang het verloren.
Deze denkt er echter niet aan, dell strijd op te geven.
"Laten we nu zien", - zegt ze - "wie de meeste sarongs
heeft! Van mij liggen er daar reeds dertig op stapels." "Maar zuster!' - zoo werpt Poerba Sari tegen - "ik moest
weg toen ik nog een kind was. Ik kan geen sarongs maken."
't Is haar als zal ze nu de wraak niet ontkomen, maar daar
valt plotseling een schietspoel voor haar neer. Ze slaat die
stuk, en ..... vijf en zestig fijne sarongs verrukken de oogen.
De rechters, nog nooit zulk fraai werk gezien hebbende, vergeten hunne waardigheid en grijpen er spoedig een of meer, om
ze voor amulet te gebruiken. "Zijn mijne stapels niet hooger?"
H
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vraagt Poerba Rarang. Haar wordt echter door de rechters
geantwoord: "Niet de omvang, maar de qualiteit beslist." En ten
derden male is hunne uitspraak ten gunste van de jongste prinses.
"Laten we dan zien, wie het langste behangdoek heeft!"
roept Poerba Rarang. Nog eens werpt Poerba Sari tegen:
"Zuster, ik moest immers weg toen ik nog een kind was. 't Is
te erg!" Men vindt algemeen, dat het nu niet goed met haar
zal afloopen, maar..... weer valt een schietspoel voor haar
neer, en als Z\j ook die stukgeslagen heeft, aanschouwen allen
zeven stukken behangdoek, welke in ieder opzicht voortreffelijker
waren dan die van Poerba Rarang. Ten vierden male delft deze
dus het onderspit.
Dat niet erkennende ell hare zuster volstrekt willende
vernederen, eischt Poerba Rarang thans, dat de rechters zich
zullen uitspreken over beider bekoorlijkheden, Eerst maakt zij
de buste, daarna de schoonheid in het algemeen en eindelijk
de lengte van het hoofdhaar tot onderwerp van vergelijking.
Telkens komt Poerba Sari op tegen zoodanig tentoonstellen en
vergelijken, maar telkens ook wordt haar toegefluisterd, zich
e1' eenvoudig aan te onderwerpen. En het is juist deze vergelijking, welke hare meerderheid in voorkomen, houding en
manieren sterk doet uitkomen. Rechters en publiek ontvangen
dan ook den indruk, dat zij de ware afstammeling del' dynastie is.
Reeds zeven maal hebben de rechters ten nadeele van Poerba
Rarang uitspraak gedaan, maar nog wil zij den strijd niet
opgeven. Zij wil thans uitgemaakt zien, wie van beiden het
geurigste reukpoeder kan vervaardigen. Poerba Sari verklaart
geen kans te zien, zich zelfs in dit opzicht met haar te meten,
maar hare zuster snauwt haar toe: "Stijfkop, wat heb je toch
altijd veel te zeggen! Deze korte houwer zou zeer geschikt
zijn voor dat dunne gedeelte onder jouw kin." Zeer waardig
antwoordt Poerba Sari: "Zuster, dreig niet slechts, maar sla toe!"
Terstond daarop fluisteren de goden haar ill: "Sta eens even
op l" Zij verrijst, en wordt overgoten met het heerlijkste
reukpoeder, dat de lucht om haar heen en naar boven met
welriekende geuren vervult. Als daarop het reukpoeder van
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Poerba Rarang wordt onderzocht, vaIt dat z66 tegen, dat de
scbeidsrechters zich moeten omkeeren. Voor de achtste maal
is het pleit te haren nadeele beslist.
Die herhaaide nederiagen prikkelen haar echter, om nu het
uiterste te beproeven tot vernietiging harer gehate zuster.
Ret zoo voorstellende, alsof hare reine zuster den loetoeng tot
haar uitverkorene heeft, wil zij door de rechters doen uitmaken,
wie de schoonste is: haar Indradjaja of Poerba Sari's aap. Nu
zal zij zeker overwinnen! "AI was mijn verloofde nog zoo
leelijk, hij is toch een mensch, en al was jouw verloofde nog
zoo mooi, bij is toch maar een aap!' roept ze Poerba Sari toe.
"Och, zuster!' - antwoordt deze - "sla mij toch het hoofd
maar af! Ik sterf Iiever zeven dooden, dan zoo beschaamd te
worden gemaakt." Zich daarop tot den loetoeng keerende, zegt
zij: "Jonker, het is nu weI; ga er niet op in!"
Doch terwijl Poerba Sari, nu de spanning op het hoogst is,
naar den Ioetoeng omkijkt, klinkt daar de stem van een
onzichtbare: "Jonker, de ure is gekomen!' De loetoeng sneit
weg in de richting van het plein, gevolgd door de goden,
maar de geheele stad roept: "De Ioetoeng is overwonnen!" in
de meening, dat hij het tegen het hof heeft afgelegd.
Zoodra de loetoeng buiten gekomen was, schudde hij zich
even, zijn omhulseI sprong open, en
daar straalt hij als der sterren glans;
als 't avondrood, zoo schittert thans
in schoonheid Goeroe Minda.

Met zijn afgelegd omhulsel sIaat hij op een vlakken steen,
waarop deze tot een man wordt, die door hem Bagoes Lemboe
Halang wordt geheeten, zijn rijk zaI schragen en levenslang
aan hem in schoonheid gelijk zijn. Daarop sloeg hij met het
foedraal, waarin hij zijn omhulsel placht te bergen, tegen den
grond, en zoo ontstonden twee mannen, die hij Kidang Panandjoeng en Gelap Panjawang noemde. Met den koning zelven
vormden die drie mannen een groep personen, geheel aan
elkander gelijk in schoonheid en statuur.
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Hierop spraken de goden: "Jonker! ga niet dadelijk naar het
plein. Gij zult eerst door ons uitgerust en zoo van alles voorzien worden, dat het u nimmer aan iets ontbreke." Hij wordt
daarop in een kostbaar gewaad gestoken, met de schoonste
sieraden getooid en met de schitterendste wapenen omhangen,
en terwijl hij daar staat in onvergelijkelijke schoonheid, spreekt
de opperste del" wijzen hem aldus toe: "l\1:ijn zoon! gij hebt
zwakheid verkoren, gij hebt ontbering gewild, maar nu is de
tijd volbracht. Toen gij nederdaaldet nit den hcmel, droegt gij
den naam van Goeroe Minda Kajangan, de eerstgeborene del"
goden, de door den Eenigen God [Ciwa] gegenereerde, zoon van
God in den hemel, maar thans ontvangt gij den naam van
Goeroe Minda Patandjala, ratoe Patandjala Seda, de schoone,
welgelukzalige verst."
Ret gezelschap goden keerde daarop naar den hemel terug,
na Goeroe Minda's dank te hebben ontvangen. Deze wendt zich
nu tot zijne bruid en vraagt haar: "Lieve, zijt ge gereed, zoodat
ik u wel even kon achterlaten ?" Haar antwoord was: "Ja wel,
ik ben gereed.'
In statigen optocht, met hun gevolg achter zich, begeven ze
zich nu naar het paleis, waar ze plaats nemen in de vergaderzaal. De intendant springt op van schrik op het zien van zulk
een schoon man, en de geheele stad roemde diens schoonheid.
Indradjaja was overvleugeld.
Eerst voIgt nu een vertrouwelijk onderhoud tusschen Goeroe
Minda en Poerba Sari. Hij geeft haar gelegenheid, hare verhouding
tot hem uit te spreken. De kern van haar antwoord is dit:
"Toen gij u als loetoeng voordeedt, noemde ik u jonker; als
de omhulde noemde ik u mijn knecht. Nu echter staan wij
anders tot elkaar: gij zijt thans mijn echtgenoot ; al gingt ge
ook een berg in, ik zou u volgen; gij zult mij tot een god-, ik
zal u tot een nonnetje zijn." 1) Hij van zijne zijde kan nu ongehinderd uiting geven aan de gevoelens, reeds zoolang voor
1) De bedoeling is blijkbaar: ik erken u als mijn heer en zal uwe aan
u toegewijde dienstmaagd zijn.
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haar gekoesterd, en hij doet dat in zeer bloemrijke bewoordingen.
Nadat het verbond tusschen hen gesloten en op de gebruikelijke wijze bezegeld is, zegt zij: "En nu, heer! sta mij toe, af
te rekenen met mijne oudste zuster."
"Neen, mijn lieve", - antwoordt hij - "bezoedel uwe schoonheid ell reinheid niet l"
"Reer! ik kan 't niet laten: wie smart aandoet moet met
smart vergolden worden."
"Ret zij dan zoo; aIleen: doe haar niet, gelijk zij u gedaan
heeft,"
Zij buigt en gaat heen, maar geraakt buiten zichzelve. Z\j
grijpt Poerba Rarang in 't haar, sleurt haar rond en rost haar
af met een zweep. Poerba Rarang gilt het uit, doch Poerba
Sari spreekt: "Ik pas de wet toe: wie smart aandoet moet met
smart-, wie hoon aandoet moet met hoon vergolden worden!"
"Zuster, ga zoo niet voort!" smeekt Poerba Rarang. "Mijne
goederen en onderdanen sta ik u af."
"Ge hebt niets af te staan: alles was reeds het mijne; gij
hadt het slechts in bewaring."
"Zuster! als zoo de wil van vader en moeder is, dan vraag
ik u vergiffenis."
"AIs gij 't dan weten wilt: in de ure toen ik door u verbannen
werd, hebben zij het mij gezegd."
"Zuster! dan vraag ik vergeving. Spaar mijn leven!"
Onder het uitspreken van die woorden streelde zij met de punt
van haar hoofdhaar de borst van Poerba Sari. En terwijl deze
haar nu losliet, keerde hare bezinning terng.
Poerba Rarang vraagt nu ook vergiffenis aan Goeroe Minda,
en deze schenkt haar die, zeggende, dat hij de toegediende straf
voldoende acht. Op haar herhaald verzoek schenkt Poerba Sari
haar het leven, mits zij voortaan de zorg voor de kippen op
zich neemt, waarin de oudste zuster toestemt.
Nu komen achtereenvolgens ook de tweede, derde, vierde en
vijfde zuster schuld belijden en om haar leven smeeken. Ze
worden allen begenadigd, op voorwaarde, dat ze zich belasten:
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de tweede met de zorg voor de eenden; de derde met de zorg
voor de ganzen; de vierde met rljststampen, rijstkoken en ander
mindel' werk; de vijfde met het schoonhouden van de stallen.
Bovendien moeten ze alle vijf, om niet slaperig te worden en
niet stil te zitten, katoen pluizen, benevens de buffels en geiten
hoeden.
Eene uitzondering wordt gemaakt met Poerba Leuwih, die zich
mindel' liefdeIoos jegens Poerba Sari had. gedragen. Zij wordt
daarom tot vrouw gegeven aan Bagoes Lemboe Halang, die te
gelijk tot rijksbestuurder wordt aangesteId.
Ten slotte moest nog worden afgerekend met Indradjaja,
wien de afloop del' historie weinig behaagde. Hij werpt een
uitdagenden blik op Goeroe Minda en gaat met groote stappen
naar het plein. Rood van toorn, met schelle stem, stampend
met de voeten en met de vuisten in de Iucht slaande, daagt
hij hem ten strijde, terwijl hij zijne verloofde geruststellend
toeroept, dat hij aIle tegenstanders weI gevangen voeren zaI.
Goeroe Minda vindt het niet noodig, zelf den handschoen op
te nemen, maar draagt dat op aan Lemboe Halang. Na eel1
korten, doch hevigen strijd wordt Indradjaja overwonnen.
Lemboe Halang slaat hem het hoofd af en legt dat vervolgens
neer aan de voeten van zijnen meester. Deze keurt echter het
strenge optreden van zijnen rijksbestuurder af. "Gij hadt dat niet
moeten doen", - zegt hi] - "Indradjaja is ook mijn onderdaan.
Roep hem in het leven terug; misschien wil hij zich onderwerpen." Indradjaja wordt daarop in het leven teruggeroepen,
onderwerpt zich en wordt tot grassnijder aangcsteld. Hij ontvangt
een groote mand en een tlnnen grasmes, en wordt onder het
opzicht van den intendant gesteld. Deze wordt intusschen als
blijk van dankbaarheid tot gouverneur van de hoofdstad benoemd, ten einde te zamen met den rijksbestuurder een toevlucht
en vraagbaak voor alle inwoners te zijn.
Poerba Sari en Goeroe Minda betrekken thans het paleis en
aanvaarden de regeering. Daarmede eindigt hun ascetisch leven.
Hun tijd was vervuId. Hunne vernedering had de gewenschte
vrucht gedragen: zij waren rijp geworden voor de heerlijkheid .
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De alziende Verheven Moeder, wetende, dat de jonker den
troon had beklommen, dat zijn ascetisch leven geeindigd was
en hij nu het paleis van Pasir Batang bewoonde met Poerba
Sari, gaf als haar wil te kennen, dat de zeven rijstsehuren
zouden worden overgebraeht naar de stad, Oogenblikkelijk doen
de wijzen al de gebouwen, welke zij eerst hadden doen ontstaan
aan den voet van het gebergte, verhuizen naar de stad, de
rijstsehuren voorop, van welke alleen de neuten in het bosch
achterbleven.
Onder de nieuwe regeering namen welvaart en bevolking
toe. Na de troonsbeklimming van Poerba Sari werd de naam
der stad veranderd in Pakoean Kalangan. Die troonsbestijging
werd met groot vreugdebetoon gevierd: er was algemeene
blijdschap. Alles kreeg nu een nieuw, een schooner aanzien.
Poerba Sari en Goeroe Minda zagen hunne liefste wenschen
vervuld. Groot en algemeen was de vereering van hun volk
voor hen:
wat
wat
wat
wat

ten
ten
ten
ten

Noorden woonde boog zich naar 't Zuiden,
Zuiden woonde boog zich naar 't Noorden,
Westen woonde boog zich naar 't Oosten,
Oosten woonde hoog zich naar 't Westen.

Ret schoonste was wel: hunne onderdanen waren, evenals
zijzelve, een van ziel. Ze genoten een volkomen ell duurzaam
heil en leefden in een toestand van algemeene volmaaktheid.

Buitenlandsche Kroniek.
DOOR

H. L. BAARBE.

DE GROOTE OORLOG.
't Was ill 't laatst van Mei 1875, dat Dr. Schaepman, als ter
inleiding van een reeks artikelen van zijn hand in De Tijd, over
de Oostersche quaestio, zich aldus uitliet: "God beschikt! Wij hebben onze geschiedenis gemaakt en berekend door en op menschen
aIleen. Wij hebhen gezegd: de Tiidgeest, dat zijn wij, en ook de
woreldgeschiedenis en het wereldgericht,dat zijn wij. En God liet
het toe. En nu laat Hij ons onze geschiedenis voltooien e-n over
ons zelven reehter zijn, en heul. Hij laat alles toe: het vertreden
en hlet verzaken van het recht; het streven der hebzucht, hot heerschen van het eigenbelang, hot bespotten van het hoogore, het zegepralen van het bedrog, het huldigen van het geweld. Hij laat
alles toe; .... maar zoo driift Hii ons ook tot de laatste ontknooping door het zwaard, tot den geweldigen oorlog, die uit de bergen vall Herzegowina over geheel Europa zal heerschen".
Is het niet of dezc woorden van den doctor, als mien maar Herzsgowina door Servis vervangt, oak voor onze dagen zijn geschreven? In ieder geval hehouden ze hun volle beteekenis voor den
geweldigen volkerenstrijd, waartoe het enkele pistoolschot vall
den moordenaar te Serajewo hot sein heeft gegeven.
Wel mocht Duitschlands Keizer in zijn troonrede zeggen, dat
die moordaanslag in Bosnie's hoofdstad "een afgrond" geopend
had. En tach kon wol niemand bevroeden, toen het bericht van
dien geweldigen aanslag afkwam, dat Ide gcvolgen voor gansch
Europa z66 ontzettend Z011den wezen. Oostenrijks regeering zou
volledige satisfactie eischen, dat siond vast, en Servia moest boete
doen. Maar daarhij zou het dan ook blijven. Hadden de volken
niet al lange jaren langs een afgrond gewandeld; was de spreekwijs van het "dansen op een vulkaan" niet reeds zoo afgezaagd
gowordon, dat men or de klem en de kracht niet meer van voelde;
en hadden niet, door allerlei tribulatien en complicatien heen, de
78
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hooge regeeringen als om striid verzekerd, dat er een hartelijke
saamwerking was om den algemeenen vrede in stand te houden?
Wat zou dan zoo'n aanslag in Serajewol Kwam er aI, in het ergste geval, een gewapend conflict uit voort, dan zouden de wijze
diplomaten dit weI weten te localiseeren!
En toch, dit pistoolschot van Princips deed de vonk in het
kruithuis spatten. Ret kwam tot een uitbarsting, zoo ontzagliik en
vreeselijk als men zich maar denken kon. De bevende, schokkende
bodem, waarop men zoovele jaren zorgeloos had rondgedanst,
scheurde plotseling vaneen, en in den wiidgeopcnden afgrond stortten de volken neer, die aldoor van vrede geroepen en geen gevaar
gespeurd hadden.
Voorspeld was de wereldoorlog, de groote worsteling om de
macht, al reeds lang, maar men sliop in op de geruststellende betuigingon van de immers vredelievende regeeringen en van de
knappe diplomaten. De geweldige krijgstoerustingen waren per
saldo de beste garantie tegen allo oorlogsgevaar. Eens zou het wel
tot een botsing komen, zeker; doch wanneer? In ieder geval "na
ons de zondvloed". In 1909 voorspelde men reeds den grooten
oorlog, maar hij bleef uit. In 1910 en 1911 werden de sombere
voorspellingen horhaald, en er gebeurde niets. Eindelijk zou 1912
het jaar van den volkerenslag zijn, en ook dat jaar zag den wereldvredJe bestendigd. Ja, zelfs in het ongeluksjaar 1913 blccf, ten
spijt van de pessimistische voorgevoelens van waarzeggende of
helderziende dames en van zwartkijkende politici, de algemeene
vrede bewaard. Wat er in den Balkan plaats greep, deerde Europa als zoodanig niet. 't Was aIleen een mooi onderwerp voor de
kranten en voor allerlei schrijvers en deskundigen, om over den
grooten, telkens weer voorspelden maar immer toevenden, grooten oorlog te handelen. In Duitschland alloon zijn in de jaren
1910-'13 meer dan 400 dikke en dunne boeken, brochures en
vlugschriften over den Weltkrieg verschenen, en men heeft uitgerekend, dat er bij de 19000 artikelen in de nieuwsbladen aan die
nooit uit te putten stof werden gewijd. In Engeland zijn in de
laatste vijf jaren minstens 150 boeken en brochures uitgekomen,
waarin de groote oorlog der toekomst werd besproken en beoordeeld. En vraag niet, voor hoeveel copie over dat onderwerp de
militair-literaire auteurs in Frankrijk hobben gezorgdl Ze wisten precies te vertellen, hoe de Duitsche legcrcorpson zouden
opereeren, en hadden uitgevonden, of ontdekt, tot in de kleinste
bijzonderheden, wat de plannen waren van den Duitschen generalen staf. Ook dB' mogelijkheid, of wil men de waarschijnlijkheid,
dat d!e Duitschers door Belgie zouden trckken, was lang genoeg
overwogen en van aIle kanten bekeken. Een dik Fransch hoek
over de "Invasion allemande en Belgique", met breedvoerige
studies over aIle daarmee samenhangende gebeurlijkheden, is
reeds eenige jarenoud; en in een Engelsche studio, van het [aar

BUITENLANDSCHE KRONIEK.

1243

1912, werd al gewezen op de beteekenis van Luik, in een komenden strijd tusschen Duitschland en Frankrijk.
Voorbereid, gewaarschuwd was men dus wel; schier tot vervolens toe; en toch kwam het fatale moment nog als een dief in
den nacht, Toen men van vrede droomde, van vrede jubelde, sloeg
opeens de oorlogsvlam laaie uit; zonder dat eerst het uiterste was
beproefd om "t "vredie door recht" te doen zegepralen, ja, zonder
dat zelfs de voorslag was ovorwogen om het bange conflict langs
scheidsrechterlijken weg uit de wereld te helpen. Ongetwiifeld gold
het hier een zeer moeilijke en teedere aangelegonheid. Oostenrijk
had recht op volle voldoening en bevrediging, toen bleek vast te
staan, dat de draden van het gruwelijk complot in Servis uitliepen; maar niet mag voorbijgezien, dat de Donau-Monarchie reeds
voorlang Servis als tot wanhoop gedreven had; en in geen geval
ging het aan, dat de regeering te Weenen, zich totaal niet bekommerend om de te voorziene hoogst-ernstige gevolgen, terstond met eischen kwam, dip. feitelijk een knakken waren van
Servis's zelfstandig volksbestaan. 't Is haast niet aan te nemen,
al wordt het met stelligheid verzekerd, dat Oostenrijk zijn bondgenooten niet zou gekend hebben in de stappen die het te Belgrado ging doen; maar met of zonder hun voorkonnis, het feit ligt
er dan toch toe, dat de regeering te Weenen zich aanstonds door
Duitschland gerugsteund zag, en het nu voor den tweeden keer
op een buigen of bersten liep. De Donau-Monarchie had ongetwijfeld ook zeer hiizondere belangen te beschermen. Zij moest front
maken tegenover de Slavische machten, die een gevaar vormen
voor hlet Keizerrijk. Ze wilde bewaren, vastleggen, wat ze in 1909
gegrepen had met schending van hot tractaat van Berlijn. Niemand kon haar deswege laken, al keurt men daarom de daden
uit het verleden niet goed. Maar am nu den Vorstenmoord aan
te grijpen als middel, om een zwakken tegenstander voorgoed onschadeliik te maken, en zuiver Oostenrijksche oogmerken, nu nogmaals, aan de algemeene belangen van Europa te verhinden, op
gevaar af van daardoor een ontzettenden volkerenstrijd te ontketenen, - dat ging zeker de perken te buiten en stelde de Dubbel-Monarchie schuldig tegenover het tot op zijn grondvesten ge
schudde en geschokte Europa.
De quaestie te stollen, zooals Oostenrijk het deed, kwam neer
op de diepste vernedering van het kleine Servische volk, dat ook
bijzondere oogmerken nastreeft en op hooge idealen aanstuurt;
kwam neer op een krenkende voogdiischap vall Oostenrijk over
dat Servische yolk. Maar 't sloot tegelijk in een schier onvermijdelijke interventie van de regeering te S1. Petersburg, want Rusland, de beschermer van aIle Slaven, kon niet toelaton, dat aan
het souvereine volksbestaan van een Slavischo natie een doodelijke stoot word toegebracht; kon niet gedoogen, dat Oostenrijk, naar
zijn believen, met een slag heel den toestand .op het Balkan-
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Schiereiland wijzigde. Heel de Russische invloed in het Europeesche Oosten was hier in 't geding, en het was op die Russische macht dat Oostenriik, over Servie heen, thans e,en aanval
deed.
Misschien dacht men te Weenen, dat de stoute coup van 1909
nu zonder groot gevaar kon herhaald worden, Men heeft het in
ieder geval aangedurfd. In dat jaar, we brengen het nog even
in herinnering, had Oostenrijk zijn Servischen buurman genoodzaakt om bij de brutale annexatie van Bosnis en Herzegowina,
wier bevolking voor bijna de helft Servisch is, zich neer te Ieggon,
en Rusiand moost, wilde het geen algemeenen oorlog doon ontbrandon, zich in die vernedering van het Servische yolk schikken; een vernedering, die tegelijk een gevoelig cchcc voor 't Tsarenrijk was. Toen, in 1909, stond Rusland nog pas aan 't begin
van de hervorming zijner weermacht; de gevolgen van den ongelukkigen krijg in. het Verre Oosten drukten nag zwaar op den
"Kolos met leemen voeten"; hij seheen zelfs een oogenblik verIamd door de schokken, hem bij Port-Arthur en Moekden toegebracht. Maar nu in 1914 stond het er heel anders hij. Nog was
de militaire reorganisatie wel niet geheel voltooid; eerst in 1917
zou alles zijn beslag hebben gekregen; maar Rusland beschikte
nu toch al over een eerste-rangslcger van andorhalf millioen soldaten, en ook zijn diplomatie wist weer een invloed te oefenen,
die geevenredigd was aan de rnilitaire sterkte van het Hijk.
Vandaar, dat toen de eerste beriehten over een botsing van inzichten en belangen inkwamen, de vraag aller aandacht spande,
of Rusland zich nu in staat en geroepen achtte, om Oostenrijk op
den Balkan in den weg te treden: op 't eigen oogenblik, dat men
te Weenen meende ti8'gen den Slavischen stroom een onverbreekbaren darn te kunnen opwerpen. Maar niemand haast zag in,
voor alles vastliep, hoe uiterst hachlijk de situatie was geworden.
Of ook, wie er oog voor had, betrouwde nog op de wijshoid del'
diplomaten, op het vroed beleid del' toona.angevende staatslieden
en op de heilzame bemiddelingsactie del' vredeminnonde monarchen, die dikwijls nag een uitwcg wisten te vinden, als de mogendheden in een slop waren vastgereden. Geen klove zoo wijd
of fer was met goeden wil wcl een brug over te slaan; geen verschil zoo ernstig, of er was weI een zoen te treffen. In 't allerergste geval kon rnen herhalon, wat in den Balkan-oorlog met
zooveel sucees was toegcpast: het localiseeren van den krijg.
Oostenrijk moest het dan maar met Servie uitvochten, en dan
zouden de toezionde Voogden ten slotte "r,el zeggen, hoe aan het
eind de rekoniug diende te worden opgemaakt.
En toch, nu liep het onhorstelbaar vast. Vast hierdoor, dat
een factor zich gulden xlecd, die vroeger niet meesprak: mobilisatie op groote schaal als middel van bedreiging. De een wilde
nict terug, de ander zeide niet te kunnen of te mogen, en om

BUITENLANDSCHE KRONIEK.

1245

kracht bij te zetten, werd er toen gemobiliseerd tot de fatale
ultimatums de vredebreuk tot een voldongen feit maakten. Tot
verklaring hoe we, als bij overrompeling, in den ocrlogstoestand
gekomen zijn, komt het dan ook vooral aan op een kennisnemen
van wat de laatste dagen voor de strijd losbrak, is geschied.

*

**

Van groot belang hiervoor 'is de te1egrafische correspondentie
tusschen den Duitschen Keizer en den Russischen Tsaar, waarvan we door de publicatie vall het zoogenaamde Witte Boek
op de hoogte zijn gebracht. In zijn telegram van 28 J uli zegt
Keizer Wilhelm, dat hij met de grootste verbazing hoort van
den slechten indruk, dien het optreden van de Donau-monarchie
tegen Servis in het Russische Rijk heeft teweeggebracht; en hij
laat dan daarop volgen: "De zich van allen band ontslagen
aehtende beweging, die sedert jaren in Servis is gedreven, heeft
geleid tot het ontzettende misdrijf waarvan aartshertog Frans
Ferdinand het slachtoffer is geworden. De geest die de Serviers
11UIl eigen Koning en zijn gemalin de-ed vermoorden (gedoeld
wordt hier op het ontzettend einde van Alexander en Draga in
den Konak te Belgrade) heerscht thans nag in dat land. Ongetwijfeld zult gij hierin met mii overoenstemmen, dat wii beiden,
gij en ik, zoowel als alle Souvereinen IeI' een gemeenschappelijk
helang bij hebben, dat allen, die voor den afschuweliiken moord
zodeliik verantwoordelijk staan, ook hun straf ondergaan zullen."
Het antwoord vall den Tsaar geeft hierop geen weerklank. Ret
bevat enkcl een dringend verzoek om hulp aan den Keizer, en
dat verzoek wordt dan als volgt toegelicht: "Een sehandelijke
oorlog is aan een zwak land verklaard; de verontwaardiging
hierover, die ik ten volle deel, is hie-rover algemeen in. Rusland.
Ik voorzie dat ik zeer spoedig den druk die op mij wordt uitgeoefend, niet meer zal kunnen weerstaan, en gedwongen zal zijn
om maatregelen te nemen die tot den oorlog zullen Ieiden. Teneinde een onheil, als een Europeesche oorIog wezen Z011, te voorkomen, verzoek ik u, in naam van onze oude vriendschap, al
het mogelijke te doen om uwen bondgenoot te weerhouden, te ver
te gaan."
De Duitsche Keizer komt nu in een nader telegram, van
29 Juli, 6.30 's namiddags, op tegen de kwalificatie, die Tsaar
Nicolaas vall Oost.enrijks handelwijze gegeven heeft. Hij kan den
strijd tegen Servis niet als een "schandelijke oorIog" beschouwen,
De Donau-monarchie weet bij ondervinding, dat Servis's beloften,
als ze enkel op papier staan, geheel onhetrouwbaar zijn; wat
Oostenrijk nn onderneemt, is slechts te beschouwen als een paging
om volledigon waarborg te erlangen, dat Servie's beloften oak
werkelijk in dadon worden omgezet. De Keizer wiist op de verklaring van de regeering te Weenen, dat ze geen territoriale ver-
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overingen ten koste van Servis beoogt, en gaat dan aldus voort:
"Ik meen dus dat het voor Rusland zeker wel mogelijk is, tegenover den Oostenrijkseh-Servischen oorlog de rol van tocschouwer
te hlijven vervullen, zonder Europa te betrekken in den vreeseIijksten oorIog dien het ooit heeft beleefd. Ik ge1oof, dat het mogelijk is, dat uwe regeering en die te Weenen zieh reehtstreeks met
elkander verstaan, hetgeen mijne regeering met alle kraehten
traeht te hevorderen. Natuurlijk zouden militaire maatregelen
van Rusland, die Oostenrijk-Hongarije als een bedreiging zou
kunnen opvatten, een onheil verhaasten, dat wij heiden wensehen
te vermijden; zij zouden ook mijn positie als bemiddelaar, die ik,
naar aanleiding van uw beroep op mijn vriendschap en hulp, bereidwillig op mij heb genomen, ondermijnen".
Weinige uren later, den 30 Juli, in den voormiddag, stuurt
Keizer Wilhelm een nieuw telegram naar S1. Petersburg, om
nogmaals te wijzen op de gevaren enernstige govolgen eener
mobilisatie; hij zegt thans: "Wanneer Rusland tegen OostenriikHongarije mobiliseert, dan wordt de bemiddelaarsrol, die gij mij
op vriendsehappelijke wijze hebt toevertrouwd, en die ik op uw
uitdrukkelijk verzoek heb aangonomen, in gevaar gebraeht, zoo
niet onmogelijk gemaakt. Hot volle gewicht van de boslissing
rust thans op uw schouders, gij hebt de verantwoordelijkheid voor
oorlog of vrede te dragen". Hierop antwoordde de Tsaar, ook op
den 30sten Juli, om 1.20 's namiddags: "Tot de I1U in werking
tredende militaire maatregelen is reeds voor vijf dagen besloten,
en wel als mid del ter verdediging tegon de toebereidselen van
Oostenrijk. Ik hoop van ganscher harte, dat deze maatregelen u
op geenerlei wijze in uwe positie van bemidde1aar, die ik op zeer
hoogen prijs ste1, zullen hinderen. Wij hebben uw sterken druk op
Oostenrijk noodig, opdat het er toe komo, zieh met ons te
verstaan".
Hiermee eindigt de correspondentie tussehen de beide staatshoofden. Wat Duitseh1and betreft, nam nu de Hijkskanselier de
zaak over, daar Rus1and zijn geheele leger en vloot had gemobiliseerd; dus z. i. ook tegen Duitsehland. De mededeeling wordt er
bijgevoegd, dat Duitseh1and nu weI genoodzaakt is om, tot verzekering der vei1igheid van het Rijk, te wijzen op het dreigend
oorlogsgevaar; wat eehter nog geenmobilisatie beteekent. Maar
als Rusland niet binnen 12 uur de maatregelen, die genomen
zijn, intrekt, dan zal mobilisatie volgen
En daartoe kwam
het dan. Den 1sten Augustus voIgt de beslissende offieieele mededeeling aan St. Petersburg. Den dag te voren was reeds aan den
gezant te Parijs door den Rijkskanselier dringend geseind, dat
tot den oorlog met Rusland besloten was, len dat nu aan de
Fransche regeering moest worden gevraagd, of zij in ee:n RussisehDnitschen krijg onzijdig zou blijven.'t Antwoord moest binnen
18 uur volgen, Als beseheid op dit telegram zond de gezant Von
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Schon deze mededeeling: .Dp mijn herhaaldelijk gestelde vraag,
of Frankriik, in geval van een Russisch-Duitschen oorlog, neutraal zou blijven, verklaart de minister-president, dat Frankrijk
zou doen wat zijn belang gebiedt". Dit antwoord kwam in 1 Aug.,
5 minuten nit 1 uur, en was ook beslissend voor Duitschlands houding tegenover de Republiek.
Het bleef niet onbekend, dat ook door Engelands Koning op
't laatste oogenblik nog een poging werd aangewend, om den
vreeselijken oorlog te voorkome.n. De Duitsche regeering had het
Kabinet van St. James van den loop der dingen op de hoogte
gcsteld, en toen zond Koning George, door de hand van zijn
ambassadeur te St. Petersburg, dit persoonlijk schrijven aan den
Tsaar: "Ik ben van meaning, dat eenig misverstand tot dezen
staat van zaken aanleiding heeft gegeven. Het is mijn vurige
wensch, om de ontzettende ramp, die thans de geheele wereld
bedreigt, te verhoeden. Ik doe daarom een persoonlijk beroep op
U, om het misverstand uit den weg te ruimen, dat naar mijn
meening is voorgekomen, en nog ruimte te laten voor onderhandeling en mogeliiken vrede. Indien gij meent, dat ik tot dit zoo
belangrijke doeI eenigszins kan bijdragen, zal ik alles doen wat
in mijn macht staat, om steun te verleenen tot heroponing van
de afgebroken besprekingen tusschen de onderseheiden Staten.
Ik vertrouw, dat gij even begeerig zijt als ik, om al het mogeliiko
aan te wenden ten einde den wereldvrede in stand te houden".
Op dit telegram nu zond Tsaar Nieolaas aan Engelands
Koning aanstonds het volgende antwoord: "Ik zou gaarne uwe
voorstellen hebben aanvaard, indien niet hedenmiddag de Duitsehe
ambassadeur aan mijn regeering de nota der oorlogsverklaring
had overhandigd. Sedert de indiening van het ultimatum te Belgrado, heeft Rusland aIle pogingen gedaan om een vreedzame
oplossing te verkrijgen van de tengevolge van Oostenrijks optreden ontstane quaestie. Doel van dit optreden was: Servis te
verpletteren en tot vazal van de Donau-monarehie te maken. Het
gevolg hiervan zou zijn, de verstoring van het maehtsevenwieht
in den Balkan, dat voor ons Rijk een levensbelang is. Elk voorstel,
inbegrepen dat van uwe regeering, is door Duitsehland en Oostenrijk verworpen, en het was eerst toon het gunstige oogenblik om
druk op Oostenrijk te oefenen, was verstreken, dat Duitsehland
eenige bereidwilligheid tot bemiddeling toonde. Zelfs toen deed
het eehter nog geen beslist voorstel. Oostenrijks oorlogsverklaring
aan Servis dwong mij, een gedeeltelijke mobilisatie te gelasten,
hoewel, met het oog op den dreigenden toestand, mijn militaire
raadgevers krachtig adviseerden tot algemeene mobilisatie, wegens de snelheid waarmee Duitsehland in vergelijking met Rusland mobiliseeren kane Ik werd genoodzaakt tot deze maatregelen
tengevolge van de volledige Oostenrijksche mobilisatie, van het
bombardement van Belgrade, de concentratie van Oostenrijksche
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troepen in Galicie, en van geheime militaire voorhereidingcn die
in Duitschland werden getroffen. Dat ik recht had, aldus te handelen, bewijst Duitschlands plotselinge oorlogsverklaring, die mij
geheel onverwachts kwam, daar ik aan Keizer Wilhelm de meest
besliste verzekering had gegeven, dat mijn troepen niet zouden
oprukken zoolang de' bemiddelingsonderhandelingen duurden. In
dit plechtige uur wil ik 11 nogmaals verzekeren, dat ik allos wat
in mijn macht stond, heb gedaan om eon oorlog te vaorkomen.
Nu deze mij wordt opgedrongen, vertrouw ik, dat U\V land niet
zal dralcn Frankrijk en Husland te stennen. God zegene en bescherme u".
We konden nog meer uit de van Engelsche en van Duitsche
ziide gepubliceerde officieele stukken overnemen, doch het hier
gebodene volsta om ons een voorstelling te geven, voor 't minst
een indruk, van "hoe het gegaan is". De Tsaar spreekt van een
gedeelteliike mobilisatie zijner troepen, tegen Oostenrijk dan, terwijl de Duitsche regeering volhoudt, dat Keizer Wilhelm, op verzoek van denzelfden Tsaar, nog aan 't bemiddelen was, toen
Rusland zijn gchoclc strijdmacht mobiel maakte. En dat, terwijl
Duitschland dusver nog geen enkelen buitengewonen militairen
maatregel genomen had. Wat schuilt hior achter? Een misverstand of een perfidie? Ret is bekend hoe men van Duitschen kant
stork afgeeft op Ruslands snoodheid.. of trouwelooshoid, terwijl
door Engelsche staatslieden weer niet mindel' sterk zekere
"schandelijke voorstellen" van Duitschland werden gegispt, die
ten doel hadden Albion's onzijdigheid in het conflict te koopen. III
een artikel van de Kolnisch« Zeitttny, voor veertien dagen geplaatst, wordt verklaard, dat op de vraag naar de ware schuldigen aan den oorlog slechts een antwoord is te geven, en dit antwoord Iuidt: De lieden die dezen oorlog hebben veroorzaakt, zittell te Petersburg in die kliek, die sinds meer dan honderd jaren
het eigen Hussische yolk met den knoet in bedwang houdt; die
aIle ontwikkeling van dit yolk tot een hoogeren trap van cultuur
onderdrukt; die de eigen heste mannen vervolgt aIleen omdat zij
zelf wil heerschen, zonder de bekwaamheid tot regeeren te hebben; en die daarom ook terstond iederen besturenden ambtenaar,
minister of gouverneur weet te verwijderen, die met den wensch
om zijn vaderland te dienen, reddering brongt in den Augiasstal,
waarin deze kliek zich vetmest. De verwekkers van den oorlog zijn
de tirannen van het eigen vaderland, Rusland, dat zij slechts be.. .
schouwen als bank voor hun voeten, als geldbron voor hun ge-nietingen van den ruwsten aard.... Zoovele bekwame mannen
met groat staatsmanstalent he-eft Husland gehad, zooveel degelijke arbeid is er verricht, en steeds is deze kliek in staat geweest
om de-zen arbeid weer te- vernietigen, als daardoor haar heerschappij ook maar in de verte werd bedreigd. Deze kliek is weI
niet uitsluitend, maar toch in hoofdzaak een regeeringskliek; zij
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bestaat uit een reeks van grootvorsten, vall wie. menigeen wel
Tsaar zou willen worden, .uit hooge ambtenaars- en militaire
kringen, die allen slechts het overoude devies van het barbarendom huldigen: door geweld het landsgebied uit te breiden, om
zoo nieuwe geldbronnen te ontsluiten, nadat het eigen land is geplunderd. Deze kliek, om geen scherper uitdrukking te gebruiken, is het, die nu Europa in vlammen zet, niet ten bate van Rl1Sland, maar slechts ten behoeve van haar eigen persoonlijke belangen.
Tot zoover het artikel in het bekende Keulscho blad, waarin
stellig te veel passie spreekt, om het als een bet.rouwbaar getuigenis te kunnen aanmerken.
schrijft men geen historie en
dus worden niet de diepste motieven ontvouwd voor beslissingon,
die een keerpunt brengen ill de woreldhistorie. Met de stukken
voor ons, kunnen we inderdaad moeilijk anders oordeelen, of
Keizer Wilhelm was nog op 't laatste oogcnblik tot bemiddeling
geneigd, toen Husland door een mohilisatio ook aan de Duitsche
grenzen dit loffelijk pogen afsneed en een ultimatum uitlokte;
maar toch mag gevraagd, of het "vel zoover had behoeven te komen, indien de Duitsche regeering vroegor reeds haar bondgeHoot had woten te bewegen om OTJ het cardinale punt in te binden. Dit nu is niet gschied; Duitschland liet Oostenrijk zijn gang
gaan. Misschien gedoogde de bekende "Nibelungen"-trouw geen
bemoeienis ten dezc; misschien ook heeft men te Berliin zich de
mogelijkheid of waarschijnliikheid niet ingedacht, dat Rusland
ditmaal Iltl eens niel voor Oostenrijk uit den weg zou gaan, zoodat een botsing wel volgen moest. Doch hoe scherp men dan ook
Oostenrijks doldriftig doorzetten tcgcnover Servis lake, wat in
iedcr geval de naaste aanleiding was tot den ontzettenden volkerenkrijg, vergeten mag men niet, dat achter en onder dit alles de
groote vraag woelt, a an wie in Europa de hegemonic zal toebehooren; de vraag, of het zwaartepunt in ons werelddeel geleideIijk meer verplaatst wordt naar het centrum, waar de Germaansehe Rijken den heerschersstaf voeren, dan wel of meer aan den
omtrek de doorslaggevende belangen zullen gelegen zijn. Eens,
dat stond wel voor aller besef vast, moest het toch tot een worsteling om de macht komen. Gelukte het aan de Donau-Monarchie
om die vorming van een groot Servisch Hijk, dat als vooruitgeschoven bolwerk van het Tsarenrijk dienen kon, te voorkomen,
dan was daarmoe het vraagstuk der opperheerschappij feitelijk
reeds beslist, want dan kon het Balkan-Schiereiland voortaan
gerekend worden te behooren tot de Germaansche invloedssfeer.
In dat geval zouden Slaven en Latiinen volmaakt van elkander
gescheiden zijn, daar de invloed der Germaansche elementen zich
dan zou uitstrekken van de Oostzee tot den Bosporus, en Rusland voorgoed was afgescheiden van West-Europa, en in Azie
teruggeworpen.

Zoo
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Men herinnert zich nog wel, hoe in Maart dezes jaars de stoute
uitspraak werd gedaan, zelfs door officieele personen, dat het
Tsarenrijk van nu af een aanvalspolitiek voeren kon en voeren
zou. Ret was nog weI niet geheel en al gerecd; eerst in 1917 zou
heel Ide oorlogsmachinerie voltooid zijn; maar door zijn nieuwste
legeruitbreiding stond Rusland toch al sterk genoeg om eIke uitdaging te tarten. De paar jaren die nag restten, zou ook Frankrijk zich ten nutte maken om voor de .Jcnoopen aan de slobkousen" te zorgen, en dan zou het er op los gaan. Van Duitschlands
kant verstond men die taal, al gaven de ambtelijke kringen ook
voor, dat er geen bedreiging of uittarting mce bedoeld was. En
zoo kan het, nu van achteren beschouwd, niet verbazen, dat Keizer Wilhelm, toen 't met de onderhandeIingen vastliep en geweld
dreigde, het groote, hetbeslissende oogenblik gekomen achtte
om met aIle kracht van zich af te slaan, eer zijn tegenstanders
hem te sterk zouden zijn geworden.
Vorgcte men ook niet, dat de wereld wel gewoon was vall
vrede te spreken, van een vrede dien niets scheen te kunnen verstoren, maar dat Groen van Prinsterer er reeds in de zeventiger
jaren op woes, hoe "vrede" slechts "wapenstilstand" kan zijn, als
de hoogc politiek del' volken triumfeert in een van Gods recht
losgemaakte vrijmacht. Immers, naar Von Kettteler's uitspraak
is een volkerenrecht zonder Goddelijk recht een permanente oorlogstoestand; niet anders dan een oproep tot de wapenen, die
een krijg van allen tegen allen voorafgaat. Zulk een volkerenrecht is in beginsel oorlog, wijl het geen enkel element in zich
draagt, dat in zijn werking den vrede onder de volkoren zou kunnen brengen. Ook voor de diplomatie geldt de Goddelijke wet. Ret
ontchristelijkte volkerenreeht van Napoleon, Cavour en Bismarck, dat hooger gebod voor vermeende volksbelangen doet
zwichten, heeft Groen van Prinsterer daarom met aIle kracht bestreden. Tegenover het Bismarckiaansche: het kan niet andors,
plaatste hij zijn: hot is niet geoorloofd. Hij stond, krachtens zijn
antirevolutionair beginsel, diametraal tegenover de politiek van
den ijzeren kanselier, die het eens in aIle kalmte uitsprak: "W0
Preussens Macht in Frage kommt, da kenne ich kein Recht
mehr." En zoo was het voor Groen geen vermetel, uit de lucht
gegrepen woord, maar op de realiteit van feiten en toestanden
steunende profetie, dat bii het einde van den oorlog van '70 niet
"de vrede" verkregen was, maar enkel een wapenstilstand was
ingetreden. "Een" in de dagen del' wanhoop, van Frankrijk ontwrongen afstand van grondgebied zal, daar en ook elders, gelden
voor consolidatio van onrecht. Een vrede die tot weerwraak prikkelt en waarin de kiem voor meer algemeenen kriig ligt."
Meer dan veertig jaren gingen voorhij, eel' de wapenstilstand
weer omsloeg in een nieuwen oorlog. Men zou kunnen beweren,
dat we dan toch een langer periode van schijnvrede hebben geno-
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ten, dan menigeen zich in de vorige eeuw dorst beloven. 't Zij zoo,
maar we hebben dan nu ook den "meer algemeenen krijg", dien
Groen voorzag; een oorlog niet enkel door zucht naar weerwraak
ingegeven, maar een strijd om de macht, waarin schior alle
groote mogendheden del' oude wereld betrokken zijn. De Armageddon uitde Openbaringen.

***

Het is zeker niet meer noodig, in een breed betoog aan te toonen, van hoeveel belang Engolands meedoen aan den huidigen
oorlog is, zoo voor de beteekenis van dien wereldkrijg zelf, als
voor het vermoedelijk verloop ervan. In Duitschland heerscht
een bittere stemming tegen Brittanje, dat door zijn frontmaken
tegen Germanje de kansen op een finale overwinning zoo aanmerkelijk heeft doen dalen. Van dien kant beweert mie-n nu, dat
heel Engelands houding in deze geschiedenis dubbelzinnig, om
niet te zeggen huichelachtig en perfide, is geweest. Dat oprukken
del' Duitsche troepen door Belgie, waartoe Duitschland door de
omstandigheden weI'd gedwongen, hee.ft Engeland aIleen als
voorwendsel genomen voor zijn oorlogsverklaring aan Duitschland; datzelfde Engeland, dat in den loop der woreldgcschiedenis zoo dikwiils neutraliteitsschendingen van veel ernstiger aard
beging! Aldus dan de officieuse pel'S in Duitschland, en ze wist
ook "de ware reden" aan te geven voor Brittanje's snoode politiek. Deze school in de oude grondstelling van Groot-Brittanje,
om die Mogendheid op het vasteland, die als mededingster van het
Eilandenrijk zou kunnen gelden, voortdurend met alle kracht
tegen te werken. Terwijl 'de strijd op het slagveld door andere
vastelandsmogendheden (van welke hot Londensche Kabinet zich
bediende) werd uitgevochten, meende blijkbaar ditmaal de Staatslieden aan de Theems, dat het Duitsche gevaar zoo groot is, dat
Engeland, zooals tegen het Frankrijk van Napoleon, zelf aan de-n
oorlog tegen den gevreesden mededingur moest deelnemen. Grey
wilde daardoor verhoeden, dat de vereeniging van geheel WestEuropa onder Duitschlands leiding het resultaat word van den
huidigen strijd.
En na zoo "de ware reden" te hebben blootgelegd, gaf diezelfde
pel'S als haar stellige ovortuiging te kennen .xiat Engeland altijd
aan den striid tegen ons zou hebben meegedaan, ook al hadden
wij de neutralitcit van Helgie goeorbiedigd. Wij zouden onze positie slechts nutteloos moeilijker hebben gemaakt, wanneer wij
ons bij den striid om ons bestaan hadden gestoord aan neutraliteitsoverwegingen, waarover de tegenpartij juist in dat geval
als zij ons in de flank had willen aanvallen, zou hebben gelachen",
Engeland - zoo luidde de conclusie - was in zijn politiek niet
eerlijk, niet oprecht. Immel'S parallel met de tegen "ons" gerichte Engelsch-Fransche afsprakcn werd er van Engelsche zijde
tegenover Duitschland een politiek van toenadering en betere
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verstandhouding gevoerd; zoowel de eerste minister Asquith als
Sir Grey loofden bij aIle mogelijke gelegenheden de goede betrekkingen tusschen Engeland en Duitsehland. Behoeft men nog
meer bewijs voor hot dubbelzinnig karakter del' Britsche politick?
Overtuigend is deze redeneering zeker niet. Ret mogc al waar
zijn, dat de Britsehe staatkunde nimmer door opreehtheid uitblonk, en de Brit in het zich zoo machtig ontwikkelende Duitshland een zeer gevaarlijken mededinger zag, die de bevoorreehte
positie vall het Eilandenrijk poogde te ondergraven, en daarorn
rnoest teruggedrongen of kleingehouden, - het feit waarop het in
casu aileen aankomt, is maar of de Engclsche staatslieden, die
thans de politick leiden, cen dubbelzinnige 1"01 hebben gespeeld,
en daarvoor ontbreekt, hoe men overigens ook 'd{~'nke over de geheime roerselen van hun hart, elk afdoend argument of hewijs.
Eel' is met de stukken aangetoond, dat hot huidige Kabinet er
ernstig naar heeft gestreefd om bluschwater aan te dragon toen
de vIam uitsloeg, en zelfs op middelon zon om, word het vuur dit
keel' nog bedwongcn, in de toekornst nieuwe uitbarstingen zoo
mogelijk te voorkomen. Van Grey's bemiddelingsvoorstel, neerkomende op eon ambassadeursconfcrentie, zwijgon we nu; een
"trouvaille" bleek het niet, en van vroegere gezanteneonferenties
weten we te goed, hoe weinig resultaat langs dien vveg gemeenlijk verkregen wordt. Doch Grey ging verder. Als gij, Duitschland
of Oostenrijk, een redelijk voorstel hebt tot oplossing del" quaestie,
en Rusland en Frankrijk gaan daarop niet in, dan zal Engeland
de Entente-genooten in den steek laten ....
En wat missehien nog storkcr spreekt voor de vredelievende
intentien van Engelands minister, was zijn opdraeht aan den gezant te Berlijn, om Duitschlands Rijkskanselier met den meesten
ernst voor te houden dat de eenige wijze om de goede verstandhouding tusschen Engeland en Duitschland te bewaren, was:
samen te blijven werken voor het behoud des vredes in Europa;
een samonwcrking waarbij het vall Albions kant niet aan oprechtheid en goeden wil zou haperen. En tegelijk daarmee gaf
Sir Grey zijn voornemen te kennen, om een praetijk, een middel
uit te vinden, waardoor de scherpe punten eener aan Duitschland vijandige politiek zouden worden afgestompt. Als, zoo liet
hij verklaren, als de vrcdo in Europa kan bewaard blijven en de
huidige crisis veilig doorgekomen, zal 't mijn eigen pogen zijn om
te bevorderen een of andere overeenkomst, waarin Duitsehland
betrokken kan zijn, waardoor het de zekerheid zou kunnen e1'langen, dat geen aanvallende of vijandige politiek zou gevolgd
worden tegen dat Rijk of zijn bondgenooten door Frankrijk, Rusland en ons zelf, noch gezamonlijk, noch afzonderlijk. Ik heb dit
verlangd en IeI' voor gewerkt, zooveel ik kan, gedurende de laatste Balkancrisis, en daar Duitschland eenzelfde doel nastreefde,
verbeterde onze verhouding aanmerkelijk. Het denkbeeld is dus-
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ver te utopisch geweest om het onderwerp te zijn van bepaalde
voorstellen; doch als deze crisis Czooveel scherper dan eenige andero die Europa sinds geslachten beleefde) veilig voorbij is, hoop
ik, dat de opluchting en reactie die volgen zullen, het mogeliik
zullen maken om te komen tot een meer bepaalde toonadoring
tusschen de Mogendheden, dan tot dusver mogeliik is geweest.
Men ziet hieruit, dat de kans op uit-den-weg-ruiming van het
misverstand tusschen beide groepen van Mogendheden - wat
het doel was van wie streefden naar een Engolsch-Dnitsche entente - nooit grooter is geweest, dan een paar dagen voordat, om
het woord van Keizer Wilhelm te herhalen, de afgrond zich
opende. Dat Engeland, toen het misliep, zich voor Frankrijk in
de bres stelde, tor bescherming van zijn kustliinen, is nog geen
reden om aan de opreehtheid van vroegere vredesbedoelingen te
twijfelen. Engeland had zich door het vrij-neveIachtige begrip
van "entente cordiale" weI tot niets verplicht, maar dat er in tiid
van gevaar "samenwerking" zou zijn, was meer dan eens uitgesproken. Daaromtrent komen belangwekkende biizondorheden voor in de briefwisseling, in Nov. 1912 tusschen Edward
Grey en Jules Camhon gevoerd, en die, minister Viviani onlangs
in de Fransche Kamer heeft voorge1ezen. Hier mogo de vertaling
volgen van den brief van Sir Edward, waarop die van den Franschen gezant slechts een terugslag was, om te doen uitkomon, dat
Frankrijk er juist zoo over dacht.
,,\Terschillende malen - aldus dan de Engelsche minister hebbon ill de laatste jaren de generale staven van oorIog en marine in F'rankrijk en Engeland van gedachten gewisseld. Altijd
is daarbij aangenomen, dat deze wisseling van inzichten geen inbreuk zou maken op de vriiheid van elk der betrokken regeeringen, om in de toekomst op lelk gegeven oogenbIik te beslissen, of
ze al dan niet de andere met haar waponen steunen zal.
"Wij hebben vooropgesteld, dat deze wisseling van gedachtcn
tusschen technici niet vormde,en ook niet geacht mocht worden
te vormen, een verbintenis, die een van beide regeeringen verplichten zou tusschenbeide te komen in een eventualiteit, welke
zich nog niet heeft voorgedaan ell zich misschien nooit zal VOOfdoen. Zoo berust bijvoorbeeld de tegenwoordige verdeeling der
Fransche en Engelsche vloten niot op een verbintenis tot samenworking in tiid van oorlog.
"Ge hebt niettemin doen opmerken, dat indien een van beide
regeeringen gegronde redenen had om te vreezen voor een aanval
van een derde Mogendheid, en dat zonder eenige provocatie, het
van belang kan zijn, te weten, of zij in deze omstandigheden zou
kunnen rekene,n op de militaire hulp van de andere Mogendheid.
"Ik etern er in toe" dat wanneer een del" beide regeeringen gegronde redcnen heeft om te vreezen voor een niet geprovocecrden
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aanval van de zijde eener derde Mogendheid, of voor eenige andere gebeurtenis die den algemeenen vrede bedreigen zou, deze
regeering onmiddelliik met de andere zou moeten onderzoeken,
of zij niet gezamenlijk behooren op te treden om den aanval te
verhinderen en den vrede te handhaven; en in dit geval na te
gaan, welke maatregelen zij geneigd zouden zijn, gezamenlijk te
nemen.
"Indien deze maatregelen een militaire actie rnet zich zouden
brengen, zouden de plannen van de generals staven onmiddellijk
in overweging genomen worden, en zouden de beide rogceringen
daarna een besluit nemen betre.ffende de gevolgen, die men eraan zou behooren te geven" ....
Alzoo geen verplichting, maar nauwe samenwerking in tiid
van gevaar. Niet onmogelijk, eel' waarschijnlijk zelfs, dat in het
verloop van elken op dien voet gevoerden oorIog, die samenwerking al spoedig den vorm van een rechtstreeksch hulpbieden aan
Frankrijk zou hebben aangenomen, zoo te duchten viel, dat de
Republiek door Duitschland zou worden verpletterd. Maar zooals het er nu voor stond, kan men kwalijk anders oordeelen, of
Engeland bleef aan de vroeger uitgestippelde gedragslijn vasthouden, totdat de schending van Belgie's gewaarborgde neutraliteit plaats greep en Albion zich met al zijn strijdkrachten tegenover Germanje te weer stelde.
Dat ook Japan zich in den reuzenstrijd mengdo om Duitschlands
invloed in het Verre Oosten te knakken, kan men betreuren, in
zoover nu een heidensche macht in het schrikkeliik plait tusschen
de Christenvolken van Europa betrokken weird, maar zal, ve-rmbedelijk, aan de einduitkomst van het oorlogsdrama weinig of
niets veranderen kunnen. Meer zegt natuurlijk de houding door
Italie aan te nemen. Het hield zich dusver neutraaI, maar zal het
in die houding volharden en voor welke partij zal het, bij zwenking, kiezen? Op 't oogenblik dat de ItaIiaansche gezant te Parijs aan den premier Viviani verklaarde, dat Italic onzijdig zou
hlijven, zag de- toestand er geheel anders uit dan nu. De FranschDuitsche oorlog was onvermijdelijk geworden, maar aan Belgie
had Duitschland nog niet den oorlog verklaard, en de Engelsche
oorlogsverklaring aan Duitschland was nog niet meer dan een
mogeIijkheid. Onder die omstandigheden achtte Italie zich niet
vcrplicht, krachtens de bepalingen van het verdrag, waardoor
het zich in 1882 aansloot bij Duitschland en Oostenrijk, om de
bondgenooten bij te staan. De inhoud van dit verdrag is nooit aIgemeen bekend goworden, en de juiste verplichtingen van Italie
kennen misschien aIleen de drie bondgenooten, tenzij ook andere
Kabinetten er van op de hoogte zijn gesteld. In de huidige omstandigheden evenwel, nu het Tweevoudig Verbond de geheele
'I'riple-Entente tegenover zich heeft en een lid, Engeland, aan
Duitschland het eerst den oorlog verklaarde, zou men het logisch
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waarschiinliik moeten achten, dat de casus foederis is inzetrcden
en Italie dus verplicht ware om in te grijpen.
Doch de regeering te Rome schijnt van een andere opinie, en,
gelet op de moeilijkheden waarin zij zich storten zou, is haar
neutrale houding voor 't minst weI te bogrijpen. Groot zijn zeker
de gevaren voor Italie, dat wel, in saamworking met Oostenrijk,
in staat zou zijn om don toegang tot de Adriatische zee af te sluiten, maar dat dan zijn geheele Middellandsche zeekust zou zien
blootgesteld aan het vuur der vijandelijke vloten, Ook zou de
steun van het Italiaansche leger voor Duitschland e11 Oostenrijk
niet zoo veel beteekenen, gomerkt het Ieit, dat de toestand van het
terrein aan de Fransch-Italiaansche grens een inval van een
Italiaansch Ieger in de Republiek uiterst moeiliik zou maken. AIleen zou Frankrijk dan genoodzaakt zijn, eenige legercorpsen in
het zuiden des lands saam te trekken, waardoor natuurliik de
materieele positie van Duitschland werd gesterkt. Maar men mag
in Berlijn al blij zijn, als Italie onzijdig iblijft en niet te avond of
morgen tegen zijn oude bondgenooten het pleit opneemt, Dit is
al genoegzaam gebleken, dat sen regcering die met den algcmeenen volkswensch rekening houdt, zich moet verklaren tegen
Oostenrijk. De "Italia irredenta", die er op uit is, de Italiaansche
streken van Oostenrijk toe te voogen aan het Italiaansche vaderland en van de Adria een Italiaansche zee te maken, heeft de
laatste jaren merkelijk aan kracht gewonnen. Dalmatia en
Tries], Zuid-Tirol met Trente, Riva, Arco, Mori vworden reeds
lang door de Italianen met leede oogen in het bezit van Oostenriik
gezien. En als de gelegenheid gunstig schijnt om de afrekening
met Oostenrijk, die in de vorige eeuw tot het verlies van Venetie,
Lombardije en andere Oostenrijksche provincies leidde, en de
Italiaansche eenheid tot stand deed komen, voort te zetten en te
voleindigen, - dan zal hot te bezien staan, of de regeering aan
den algemeenen drang des yolks, dat heslist op de hand van
Frankrijk is, kan weerstand bieden. In ieder 'geval hlijkt ook uit
Italic's houdirig weer de juistheid van het woord, dat conventies,
in vredestijd gesloten, in tijden van oorlog niet meer waarde hebben dan het papier waarop ze geschreven zijn.
Toch, welke frontveranderingen ook verder mogen plaats grijpen, niets zal, gelooven we, in beteckenis halon kunnen bij het
feit, dat Engeland zich in den reuzenstrijd heeft geworpen en nu
de dusver vreedzamo worsteling om de economische hegomonie,
in een oorlog met leger en pantservloot is omgezet. Want Frankriik kan verplotterd worden, en Rusland, teruggcslagen, het moeten opgeven, maar Engelands wereldpositie kan niet gedoogen,
dat het tegenover Germanje 't zou moeten afleggen. Ret is nu
zestig jaar geleden, dat Engeland voor 't laatst aan een oorlog
op het vasteland deelnam, en weI aan den KrimoorIog, en bijna
een eeuw, dat een Britsche strijdmacht in Frankrijk landde, om
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den "geesel der volken" testooten van den troon . Thans schaart
datzelfde Brittanje zich aan de ziide van Frankrijk, om den
Duitschen Keizer terug te werpen en te vernederen. Men had
zich de mogelijkheid kunnen indenken, toen Koning Edward
Zijn zoogenaamde "omsingelingspolitiek" dreef, en de Tories van
het Duitsche gevaar den ondergang van Old Englands heerschappij duchtten, maar wie had het verwacht onder een radicaal Kabinet, dat steeds op toenadering t.ot Duitschland zon en zelfs van
een toekomstigo entente met den grooten concurrent droomde, ter
bestendiging van den wereldvrede?
't Heeft, onder Gods bestel, zoo moeten zijn; doch te vreezen
staat, dat [uist 't meedoen van Engeland dien reuzenstrijd lang
zal doen duren. Men herinnert zich, wat de Times voor twee weken verklaarde: "Er mag geen vrede worden" gesloten, dan op de
voorwaarden die wij zullen stellen. Zelfs als de bondgenooten,
Rusland en Frankriik, zouden worden verslagon, zal Engeland
den striid voortzetton. Geen nederlagen mogen Albion terneerslaan" .... En nu lean men weI zeggen, dat hierin weer de bekende Engelsche bluf spreokt, in sterker mate nog dan bij Huslands
Tsaar, toen die het uitsprak, dat Rusland nooit vrede zou sluiten zoolang nog een vijandelijke soldaat op Russischen grond
stond; of bij Duitschlands Keizer, die zei het zwaard niet weer
in descheede te kunnen steken, dan met eere en als overwinnaar;
- maar mien verlieze niet uit het oog, dat Engeland de wateren
beheerscht waarop Duitschlands toekomst ligt, en ook, dat de
hulpbronnen van het Britsche Empire onuitputtelijk zijn.
Of zou Duitschland, bii een finale overwinning te land, zich yah
Frankrijk als gijzelaar kunnen bedienen, teneinde Engeland tot
vrede te dwingen? Gelukkig mag ook nog een andere vraaggesteId: Zou de poging van den president der Vereen. Staten, om
reeds bij het uitbreken der vijandelijkheden als bemiddelaar op
te treden, straks met meer kans op welslagen kunnen herhaald
worden? De aanbieding kwam nu te vroeg. Bemiddeling kan een
gewapende botsing hetzij voorkomen, 't zij beeindigen, maar zelden of nooit stuitte zij een oorIog in het eerste begin. Toch verdient de paging van president Wilson waardeering; en God geve
dat het meer bliike dan een zich vastklemmen aan een stroohalm,
als de wereld nog hopen durft, dat in den weg van bemiddeling
het eind verkregen wordt van een volkerenstrijd, die, ongestuit,
op vernietiging of ondergang van meer dan een der deelnemers
dreigt uit te loopen.

